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CSIO Praha

(Pokračování na str. 2)

Pražský CSIO byl letos sice opět
vrcholem skokové sezóny, ale jeho oče-
kávání proběhlo ve výrazně větším klidu.
Důvodem byla skutečnost, že letos to
byla na Trojském ostrově již třetí velká
mezinárodní akce a již letní ME ukázalo,
že pořadatelská agentura EuroHorse
Promotion si již velmi dobře osahala sta-
ronový prostor našeho centrálního kol-
biště. Úspěch ME pak všechny příznivce
jezdectví uklidnil a důvěra v pořadatelské
schopnosti týmu vedeného Luďkem
Novotným zajistila, že jsme se na CSIO
skutečně v klidu těšili.

Snadné cestování přes hranice již zajiš-
ťuje českým mezinárodním akcím velkou
atraktivitu a samotný CSIO se soutěží
o Pohár národů je v centru pozornosti
evropských zemí již dlouho.

I tentokrát se předpokládala a potvrdila
kvalitní účast pčředevším týmů Francie,
která usiluje o postu do Super ligy. Nepo-
chybovalo se ani o kvalitě italského týmu,
který má také ambice dostat se opět mezi
elitní světové celky.

Pořadatelé angažovali do role stavitele

Zdeněk Žíla a PINOT GRIGIO

Foto K. Návojová

parkurů světovou hvězdu Olafa Peterse-
na, který nejenom že je velkým odborní-
kem, ale navíc je spolupráce s ním velmi
příjemná.

Ve jmenovitých přihláškách pak figuro-
vala další světová či nám známá jména.
Těšili jsme se tak především na Mariu
Gretzer, která přicestovala do Prahy z čer-
stvým zážitkem OH v Hong Kongu, kde
byla šéfkou švédského týmu. Svoji pozor-
nost poutal i bývalý československý repre-
zentant a později rakouský olympionik
Boris Boor, či jednička francouzského týmu
Kevin Staut.

Čtvrteční průzkum
Vše začalo ve čtvrtek 11. září. Hned

první parkury ukázaly osobnost Olafa
Petersena. Ten se nijak nerozpakoval
a opustil dosud na trojském kolbišti prefe-
rovanou praxi kursů po stěnách a diagoná-
lách a připravil jezdcům parkury ve vlásen-
kovitých drahách s obtížnými obraty. Vodní
příkop umístil z pohledu tribuny do levého
rohu a tak nájezd i na tuto překážku ovliv-
ňoval obtížný obrat. Že si mohl Olaf Peter-
sen zavedená klišé dovolit takto změnit
dokázali jezdci, kteří se s jeho kursy ve
většině dobře vyrovnali a tím potvrdili
i jeho pověst.

Olaf Petersen již v naší části Evropy sta-
věl mnohokrát a je si dobře vědom, jak roz-
dílná výkonnostní úroveň se na středo
a východoevropských CSIO schází. Tradič-
ně  pak zahajovací den věnuje svému prů-
zkumu toho, co si může dovolit v Poháru
národů.

Jezdci v Praze soutěžili ve třech úrov-
ních. Svoji rundu zde měli mladí 6 a 7letí
koně, následovala skupina koní Small Tour
úrovně do 140 cm a pochopitelně skupina
Pohárových koní a koní pro Grand Prix.

Hned první den jsme se radovali z vítěz-
ství, kdy TITAN R.S. s Alešem Opatrným
vyhráli mezi 72 dvojicemi zahajovací sou-
těž Malé tůry (130 cm). Dobře mu sekun-
dovala juniorka Nathálie Crnková na CON-
GO KING (5.místo).

Mezi mladými koňmi se nejlépe umístil
Josef Kincl a GREAY ROSE na 8. příčce.
V A skupině však čekala na jezdce a koně
skutečně zkouška na patřičné úrovni a Olaf
Petersen pohárové adepty nijak nešetřil.

I proto byli spokojeni především Slováci
a 5. místo Tomáše Kuchára na CENTO
bylo potvrzením talentu tohoto mladého
jezdce. Předpohárová očekávání domácích
fanoušků pak nijak nepovzbudilo až
40. místo pro ČR, které zařídil Jiří Luža
a Ronaldo s 8 tr. body.

Olaf Petersen

Pohár na dvakrát
Pátečnímu Poháru předcházela druhá

soutěž Malé túry (140 cm), kde svoji obrov-
skou praxi, vzhledem ke svému věku,
potvrdila Nathálie Crnková na CONGO
KING, která obsadila 3. místo.

Samotný Pohár byl překvapivě snadnou
záležitostí. Olaf Petersen se nijak nerozpa-
koval postavit příjemný parkur, se kterým
pražská kvalitní konkurence neměla větší
problémy. Plná dvacítka jezdců z celkem
17 týmů zvládla první kolo s nulou a na
průběžně prvním místě se umístily hned tři
celky (Německo, Velká Británie a Francie)
s celkovou nulou.

České fanoušky potěšil především Zde-
něk Žíla a PINOT GRIGIO. Tato dvojice se
zařadila do bezchybné dvacítky a protože
za naše barvy Zdeněk Žíla zahajoval, vlil
na tribuny velký optimismus. Po jeho par-
kuru jsme doufali v ještě alespoň jeden při-
jatelně povedený parkur buď od Zuzany
Zelinkové na WINSTON-G a nebo Jarosla-
va Jindry s CANON PMax. Nula od našeho
finišmena Aleše Opatrného a CARTOU-
CHE Z se zdála v té chvíli velmi reálná.

Bohužel vše bylo jinak. Z. Zelinková
inkasovala 12 bodů. Euforii na tribunách
však oživil J. Jindra s velmi kvalitním výko-
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Vítězný francouzský tým pražského Poháru národů

nem 5 bodů, ale důvěra v Aleše Opatrného
tentokrát nebyla vyslyšena, a CARTOU-
CHE překvapivě třikrát chyboval. Teprve
později se ukázalo, že startoval s bolesti-
vým uhozením, které v první chvíli ukazo-
valo i na zlomeninu bodcové kosti. I když
ta se naštěstí nepotvrdila, bolestivý handi-
cap způsobil, že český tým dokončil 1. kolo
se 17 body.

I tak však pravidla PN poslala Čechy do
druhého kola, když jsme jako hostitelé vyu-
žili práva startu sice z nepostupové pozice,
ale díky rozdílu maximálně 8 bodů od
posledního postupujícího.

Diváci na tribunách se tedy těšili na dru-
hé kolo s opakovanou českou účastí, ale
jezdci z ní již tak nadšeni nebyli. Rozpis
soutěže totiž slíbil pouze nejlepším dvaceti
z 1. kola postup do nedělní Velké ceny,
a tak z hlediska kvalifikace na GP byl dru-
hý start českých reprezentantů v PN zcela
planý. Nakonec se však trojice bez Aleše
Opatrného podřídila diktátu domácího pub-
lika a ke startu nastoupila.

Čekal je však poněkud jiný Pohár. Uká-
zalo se, že jsme chybně stavitele podezíra-
li, že pražský Pohár ve snaze vyloučit něja-
ké nepříjemné karamboly programově
podcenil. Olaf Petersen dobře věděl, co se
stalo v prvním kole. Zareagoval podle pra-
videl a již roztříděnou společnost ve dru-
hém kole nijak nešetřil. Celkem osm překá-
žek bylo zvednuto a rázem byla obtížnost
na zcela jiné úrovni. Bylo to také na průbě-
hu druhého kola vidět.

Zatímco pro velkou skupinu jezdců byl
první parkur snadnou záležitostí, ve druhém
kole bylo všechno jinak. Za prvé se potvrdi-
lo, že z Německa přicestoval výrazně slabší
tým s jezdci pohybujících se hluboko ve
světovém žebříčku a výsledek 20 bodů
odsoudil Německo z čela až na 6. příčku.

Naopak své kvality potvrdily celky Fran-
cie a Itálie, kde téměř všechny dvojice
absolvovaly i ztížené druhé kolo jistě a čis-
tě nebo s jedinou chybou. Dařilo se i celku
Velké Británie a tyto týmy zajistily pražské-
mu Poháru dramatické vyvrcholení, kdy se
o prvenství mezi třemi celky (shodně 12 tr.
bodů) rozhodovalo v rozeskakování.

Český tým podle očekávání do boje
nezasáhl, ale diváky nadchnul opět PINOT
GRIGIO a Zdeněk Žíla, kteří i druhé kolo
zvládli s nulou a dvě Pohárové nuly jsou
vždy vynikající vizitkou. Zuzana Zelinková
dokončila s 8 body a mohla být nakonec
spokojena, na koně CANON PMax Jaro-
slava Jindry byl již parku příliš těžký (21).

V rozeskakování byl, z dvou bezchyb-
ných výsledků, rychlejší Francouz Christian
Angot (FIRST DE LAUNAY HN) před Pao-
lo Zuvadelli na IOURI DEU MOULIN z Itá-
lie. Angot  tak potvrdil své kvality, které mu
letos již potřetí přinesly nominaci do národ-
ního týmu. (CSIO 5* La Baule a Lumen).
Třetí skončila Velká Británie když její
zástupce po chybě soutěž vzdal.

Kdo postoupí do Superligy?
Po pražském Poháru se tak na čelo seri-

álu FEI Nations Cup Series dostala Francie
(85,5) před Itálii (80) a Dánsko (64). Státy
mohou ještě letos bodovat třikrát (Záhřeb,
Atény, Buenos Aires), ale kdo postoupí do
Super ligy nakonec možná nebude tak
napínavé. Po finále letošního ročníku
Superligy, které se konalo týden po Praze,
přišla FEI s tím, že pro příští rok bude elitní
skupina rozšířena na deset týmů. (viz
Superliga nově str. 8).

Program po Poháru národů však ještě
pokračoval další soutěží mladých koní a zde
svoji výkonnost potvrdil opět Josef Kincl
s GREAY ROSE tentokrát na 7. místě.

Aleš jako druhý
Největší pozornost sobotního programu

patřila třetí kvalifikaci pro Grand Prix
a z hlediska laické veřejnosti i závěrečné-
mu skoku mohutnosti.

O účast ve druhém vrcholu CSIO se
v dalším kole velké túry ucházelo 53 dvojic
a Olaf Petersen je opět nijak nešetřil. Za
ČR jsme v té chvíli měli kvalifikovaného do
Velké ceny pouze Zdeňka Žílu díky pohá-
rové nule. Naštěstí Aleš Opatrný po
výpadku CARTOUCHE a zranění i druhé-
ho koně COLOR OF LOVE (kopyto) sáhl

po TITAN R.S. a předvedl výborný výkon,
který znamenal nejenom 3. místo mezi
nejtěžší konkurencí, ale i postup do Velké
ceny. Nikdo jiný za české barvy však na
závěrečnou soutěž již nedosáhl. Spokoje-
na však přesto mohla být Veronika Krajní-
ková, která na CIKÁDA zvládla sobotní
velkou túru s 5 body.

Soutěži Big Tour pak předcházelo ještě
Finále malé túry, kde se o vítězství roze-
skakovalo devět dvojic, bohužel bez české
účasti. Nejlepší z našich byl Kamil Papou-
šek na GREAT STAAR s 8 body v základ-
ním parkuru.

Skoro rekord 
Na závěr soboty se však diváci těšili tro-

chu marně. K soutěži mohutnosti se přihlá-
sila pouze pětice startujících, ze které tři
koně vypadli hned po prvním kole.

Dvojice zbylých matadorů předvedla ješ-
tě dvě kola, ale na výšce 190 cm zbyl již
jen vítěz Luka Založnik na PETER. Ten
však diváky zdvihl ze sedadel závěrečným
skokem, kdy se již mimo soutěž pokusil
získat zvláštní cenu, kterou byl automobil
Mercedes za skok na výšce 217 cm. Sen
o autě se sice rozplynul, ale skutečně jen
o několik cm po lehounkém zavadění
o poslední stříšku zdi.

Pouze dva 
Závěrečná neděle patři la nejprve

poslední šanci, kde jsme se v prvé desítce
neobjevili (13. V. Krajníková - BALIRINA).
V poledne zahajovali svým finále mladí koně
a i zde nám patřilo až místo ve druhé desít-
ce (12. Jan Štětina - SCOOBY DOO S).

Pak se však j iž vše soustředilo na
Grand Prix. K závěrečné soutěži nastoupi-
lo 49 dvojic a při prohlídce se parkur
nezdál účastníkům příliš těžký. Padaly
odhady na 8-10 bezchybných výkonů.
Tato slova potvrdil nulou hned druhý star-
tující Ital Emanuele Gaudiano na UPPER-
CUT DS. Pak se ale ukázalo, že podceňo-
vat Olafa Petersena skutečně není dobré
a i elitní jezdci v Praze chybovali. Zvlášť
obtížná se ukázala distanc před hlavní tri-
bunou, kde koně po triplebaaru pokračo-
vali na dvojskok oxer a kolmý skok, stejně
jako oblouková pasáž oxer s distancí na
trojskok (oxer,kolmý skok, oxer vždy na
jeden cvalový skok) a kolmý skok. Chyb
na kontě jezdců přibývalo a dlouho se zdá-
lo, že rozeskakování nakonec nebude.Maria Gretzer
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Tradice žije
Praha má za sebou druhý CSIO. Ne

v historii, ta bychom museli od roku 1980
chvilku počítat, ale druhé po rekonstrukci
našeho centrálního kolbiště na Trojském
ostrově po povodni roku 2002. Loňský
CSIO se příliš nevydařil. K rozpačitému
zahájení novodobé pražské historie sko-
kového vyvrcholení domácí sezóny při-
spělo značnou měrou nejen nebývale
špatné počasí, ale i další staronové
neduhy místa, kde se psala historie čes-
kého jezdectví.

Rok 2008 přinesl na Trojský ostrov její
tři pokračování. Zahájilo na sklonku jara
CSI J/Y, které předznamenalo letní sko-
kové ME juniorů a mladých jezdců a čes-
ké CSIO 2008 mezinárodní sezónu na
Trojském ostrově uzavřelo. První konkúr
byl ještě jakousi generálkou. Pražský
šampionát však byl již po všech strán-
kách vysoce hodnocen a naše země se
do mezinárodní historie zapsala velmi
dobře. Všichni příznivci jezdectví si v té
chvíli oddechli a v tu chvíli bylo jasné, že
CSIO by mohlo zkazit opět již pouze
počasí.

Pořadatelé z EuroHorse Promotion
rokem 2008 dokázali, že již logistiku mís-
ta dostatečně zvládli a diváci se nemusí
ničeho, s výjimkou sv. Petra, obávat.
Bylo dost míst pro parkování jak návštěv-
níků, tak přepravníků, dost míst pro stří-
kání koní, dost místa pro stáje, kvalitní
povrch i výborné parkury. Sice se potvr-
dilo, že staronová tribuna stále stačí,
a výrazný nárůst divácké podpory jez-
deckých závodů se zatím bohužel neko-
ná, ale všichni ti, kteří do Prahy dorazili,
nelitovali. Opět si mohli zblízka prohléd-
nout nejednu osobnost světového jez-
dectví. Mezi ně určitě patřila švédská
legenda Maria Gretzer, stavitel Olaf
Peterson nebo dvojnásobný vítěz Ham-
burského Derby Andre Thieme.

Nejkrásnější příběh však České televi-
zi nabídnul komentátor Miroslav Langer.
Ten je již v jezdectví natolik orientován,
že si povšiml shody jmen na současných
i časem dávno zašlých startovních listi-
nách. V Praze se pak definitivně potvrdi-
lo, že ikona francouzského jezdectví
Bertran de Balanda je přes dvě generace
spřízněn s jezdcem stejného jména.
A právě de Balanda se v Praze dozvěděl,
že kpt. František Ventura na koni ELIOT,
který jeho dědovi přisoudil v rozeskako-
vání v Amsterodamu roku 1928 olympij-
ské stříbro, byl Čech a jeho výkon je
u nás i po letech ceněn. Jezdectví tak
dokázalo dlouhověkost nejen samotným
kolbištěm na „Trojáku", které zahájilo
svoji historii 14. října 1927, ale i rodinnou
tradicí rodiny Balandů. A i proto stálo za
to Trojský ostrov, který se po roce 2002
zdál již definitivně mrtev, vzkřísit.

Miroslav Langer a Bertran de Balanda

Pokud se nějaké překonání bez chyb
podařilo, inkasovala dvojice trestný bod za
čas (celkem 4x). 

Neuspěla ani vítězka GP Bratislava Fin-
ka Pia Pantsu (CHAUVANIST), Švédka
Maria Gretzer (HIP HOP) či vítězná dvojice
posledních dvou Hamburských Derby
Andre Thieme na NACORDE.

Nakonec se nula podařila ještě pouze
jedinému jezdci a tím byl Rakušan Daniel
Sonnberger na SIGN OF THE TIME. Z této
dvojice byl jasným favoritem italský jezdec,
který svoji roli potvrdil, a získal pro Itálii
vítězství v GP Praha 2008.

Dvojice českých jezdců diváky rozhodně
nezklamala. Zdeněk Žíla opět potvrdil své
kvality a zařadil se do osmičky dvojic
s jedinou chybou (12. místo). I Aleš Opatr-
ný a TITAN zvládli kurs dobře. Ani tato
dvojice se chybě nevyhnula. Po ní si Aleš
uvědomil jak důležitý bude čas a ze snahy
dojet do cíle co nejrychleji přišla ještě chy-
ba druhá.

Slavnostní ceremoniály
Závěr slavnostního ceremoniálu patřil

ještě udílení zvláštních cen a pro ty si
postupně přijeli Ir Shane Carey jako nej-

lepší zahraniční jezdec
a Aleš Opatrný jako nej-
lepší český jezdec. Jeho
dvanáctiletý TITAN ple-
mene český teplokrevník
si odvezl cenu pro nej-
lepšího koně českého
chovu. Jako poslední ze
speciálních cen byla
předána cena pro nej-
staršího koně v dobré
kondici. Byl jím šestnác-
tiletý WESTERN UNION
EQUINOXE sedlaný
Emanuelem Fiorell i
z Itálie.

Z tabulky nejlepších
jezdců CSIO pak vyplý-
vá, že za vítězným Sha-
ne Carey se 136 body se
Aleš Opatrný umístil na
17. místě (53) a dalším
českým jezdcem je pak
v celkové tabulce Nathá-
lie Crnková. Ta se 43
body obsadila v sezna-
mu 76 jezdců 25. příčku.

Bude další CSIO?
Již v průběhu závodů

občas probleskla zprá-
va, že vedoucí týmu
EuroHorse Promotion
Luděk Novotný uvažuje

o skončení pořadatelských aktivit. Protože
se dá předpokládat, že podobné uúvahy
napadají osobnosti v největším zatížení,
počkali jsme s otázkou Co bude dál?
celých 14 dní.

Luděk Novotný „I po 14 dnech je zatím
velmi brzy. Přihláška pro CSIO 2009 je
sice podána, ale o tom zda se moje spo-
lečnost do příprav skutečně pustí je ještě
předčasné hovořit. Vše se točí okolo
financí a jednání z generálními sponzory
pro rok 2009 proběhnou v nejbližších
dnech. Již nyní však vím, že je velmi ohro-
žen únorový Světový pohár v Brně, kde
jsou finanční podmínky nemilosrdné.
Čekají nás sice jednání na úrovni brněn-
ského magistrátu, ale situace je zde velmi
komplikovaná.”

Co dodat. Nezbývá než doufat, že se
vše podaří vyřešit. Celá situace jenom
potvrzuje, že ekonomické nároky na jez-
dectví stále ještě přesahují možnosti naší
dynamicky se rozvíjející se společnosti.

Pokračování v Ugaru
Naše reprezentace vedená Alešem

Opatrným pokračovala v soutěžích Světo-
vého poháru hned následující týden (19.-
21. 9.) ve slovinském Ugaru (CSI***-W).
Aleš Opatrný zde startoval s koňmi TITAN,
LECARINO a KRYSTALI. Společně s ním
soutěžila Alena Machová (CAPTAIN,
DUKE OF LANDO) a Klára Damborská
(CONTENDER).

Aleš Opatrný získal dvě umístění na
KRYSTALI, když byl jednou třetí a jednou
sedmý v soutěži 140 cm. S TITAN se kvali-
fikoval i do nedělni soutěže SP, kde dokon-
čil s 8 body. GP Ugar byla na programu
v sobotu a zde startoval A. Opatrný
s LECARINO také s 8 body.

V sobotní Velké ceně se dařilo Aleně
Machové, která na CAPTAIN skončila po
bezchybném rozeskakování na 5. místě.

Klára Damborská dokončila pouze
páteční soutěž do 140 cm.

Nedělní SP vyhrál do Slovinska z Prahy
cestující Kevin Staut na LE PRESTIGE ST
LOIS.

Nyní čekají našeho jezdce dvakrát
domácí kolbiště a v první polovině října zís-
kal Aleš Opatrný startovní pozici při CSI****
v Salzburku.

Vítěz GP Prahy 2008 Emanuele Gaudiano na UPPERCUT DS

Luděk Novotný



DISKUSE DISKUSE

Reiner Klimke, jeden
z nejúspěšnějších jezd-
ců v dějinách, napsal
v roce 1986 ve své kni-
ze o svém koni, vítězi
olympiády a mistru svě-
ta Ahlerichovi: Drezura
žije z výrazu a harmo-
nie mezi jezdcem

a koněm.  Jejím cílem není, bezchyb-
ně absolvovat jednotlivé lekce. To je
jen technická část. Pravý smysl dre-
zurního ježdění není v tom, aby se
lekce podařily, ale v tom, jak byly
provedeny.

V přímém kontrastu k tomuto pojetí
jsou názory několika v jezdectví neúspěš-
ných a nevýznamných zemí, mezi kterými
zaujímáme čestné místo.

Je to zvláštní, ale naše předrevoluční
jezdectví bylo flexibilnější a perspektivněj-
ší, než dnešní. Při všech omezeních
daných dobou byly udržovány alespoň
omezené zahraniční kontakty a doma
byla jezdectví poskytována plošná pod-
pora.

Metodické dopisy Jezdeckého svazu
z oné doby sice prozrazují určité mezery
ve vzdělání autorů, dané hlavně jazyko-
vými nedostatky, omezeným přísunem
literatury i po značnou dobu trvajícím
násilným omezením vývoje, které se
dodnes nepodařilo zcela napravit, ale
dokazovaly alespoň jakousi snahu. Mohli
bychom očekávat, že se situace postup-
ně zlepší. Vytvořily se k tomu i finanční
předpoklady, nesrovnatelné s minulostí.
Moc se ale nezlepšilo. 

Místo direktivně udržovaného pořádku
došlo začátkem devadesátých let
k žabomyším válkám, boji o posty a pení-
ze, tunelům, protekci, všem nepřístojnos-
tem, které se objevily i v jiných oblastech
ekonomiky, polit iky i sportu. Zájem
o vývoj jezdectví byl zatlačen do pozadí,
neutuchl pouze zájem o obsazování
funkcí a přístup k rozhodování o finanč-
ních prostředcích.

Bohužel tyto tendence nebyly patrné
jen u funkcionářů, ale i v jezdecké obci
samé. Pentle, pořadí, dotace, podpory,
sponzoring, zviditelňování se a lobbing
začaly být důležitější než ježdění jako
sport, ať už výkonnostní nebo rekreační.
Oficiálním programem odpovědných míst
byla podpora reprezentace a špičkového
sportu. Špatně.

Pokud je někdo opravdu dobrý, posta-
rá se o sebe a své sponzory sám, jako je

Starosti s tím "Co bude dál?" si dělal
Mudr. Alexander Fráter již před lety,
o čemž svědčí i dnes překvapivě aktuální
text z července 2002.

tomu v zahraničí a nemusí
odčerpávat prostředky, kterých
by bylo třeba jinde, zejména na
podporu dětí, mládeže a začá-

tečníků. Ani bych se snad neměl zmiňovat
o tom, že v některých jezdecky vyspělej-
ších zemích EU dostávají základní jezdec-
ké organizace příspěvky i na hodiny kvalifi-
kovaných trenérů, aby j ich mohly
poskytnout co nejvíc - sám mám bohužel
pocit, že by to u nás ještě nešlo. Konzer-
vativismus vedení jezdectví nebyl a přes
četná upozornění není schopen zavést ani
ta nejjednodušší administrativní, když už
ne finanční opatření, kterými by se mohl
směr k Evropě alespoň naznačit. Přiblížit
se k ní si vyžádá ještě desetiletí. Současná
praxe nás od Evropy spíše vzdaluje. Něko-
lik nadaných jedinců u nás leda zakrní.
Uplatní-li se  v zahraničí ztratíme je, pokud
jsou ke svému nadání opatřeni aspoň prů-
měrnou inteligencí. Není to jen náš pro-
blém, v zahraničí si ovšem na rozdíl od
nás tuto situaci dobře uvědomují a vědí, že
je třeba se soustředit na novou generaci
a dělají pro to opravdu hodně.

Nám nepochopení této situace našimi
odpovědnými neprospívá. Převládá nedů-
věra a tím i neochota (a snad i nevědo-
most) k zavádění nových soutěží pro mla-
dé koně, stylových a podobně, kterých se
vypisuje jen několik procent, zatímco
v zahraničí převládají. Tyto soutěže lze
pořádat až do stupně -S- a jezdectví obo-
hacují nejen z hlediska metodiky, ale i pro
diváky a sponzory.

Naše závody jsou úzce specializované -
přitom by jistě nebylo problémem prosadit,
aby byly v určitém poměru ke skokovým
vypisovány i malé drezurní soutěže, které
jsou rozhodujícím základem jezdectví
a aby byly zavedeny další soutěže pro
mladé koně a jezdce. KMK už dávno
tomuto účelu nevyhovuje.

Bohužel úroveň cvičitelů, která by kro-
mě přísunu začátečníků měla být druhým
pilířem vývoje jezdectví, je katastrofální.
Ani za to úplně nemohou - kdo má vycho-
vávat cvičitele, když učitelé a komisaři jsou
jmenováni na základě jiných, než odbor-
ných hledisek? Ve zkušebních otázkách
pro cvičitele nenajdeme třetí pilíř budoucí-
ho vývoje, kterým je tzv. škála vzdělání,
bezesporu dnes na světě nejlepší shrnutí
požadavků na vývoj a výcvik koně v soula-
du s jezdcem, která platí od úrovně vstupní
až po olympijskou, pro všechny jezdecké
discipliny a jejich posuzování. Zahraniční
rozhodčí mi prostě nechtěli věřit, že u nás
stupnice vzdělání není každému známa,
natož aby byla základem pro zkoušky
jezdců i funkcionářů na všech úrovních.

Přetrvávající tendence stupňovat obtíž-
nost a požadavky bez ohledu na kvalitu
bohužel vývoj jezdectví brzdí a motivace,
které má být takto údajně dosaženo, je
falešná. Je chybné se chlubit tím, že se
i junioři a začátečníci hlásí do těžších sou-
těží, když jsou k tomu nuceni pouze admi-
nistrativně a ne na základě svých doved-
ností. Pak dochází k tomu, že
i v mistrovských soutěžích startují dvojice,

které by se tam ještě neměly ukazovat.
Rád přiznávám ČJF, že se k těmto sna-
hám staví vcelku zdrženlivě.

Účast v nižších soutěžích se zcela
scestně považuje za nedůstojnou, je ten-
dence se ukazovat raději ve vyšších
s jakkoliv špatným výkonem.

Velmi bych našemu jezdectví přál, aby
ve všech kategoriích bylo tolik dobrých
jezdců, že by pro mistrovství republiky
z nich bylo třeba vybírat, aby posuzování
bylo možno založit na jak budou jednotli-
vé lekce provedeny, a ne na tom, zda
vůbec budou provedeny.

V některých zemích byly v určitém
smyslu opuštěny úlohy, včetně stupně
L (se souhlasem FEI), a i když jezdec
podle předepsané úlohy projede jednotli-
vé lekce, jak jsou mu předčítány, v pro-
tokolu rozhodčího se jednotlivě nehodno-
tí, ale rozhodčí má k dispozici kolonky,
do kterých píše svůj názor na provedení
na bázi shora zmíněné stupnice vzdělá-
ní, harmonie, výrazu a prostupnosti.
Samozřejmě se smí o neprovedených
nebo katastrofálních lekcích zmínit a cel-
kovou známku upravit, ale provedení lek-
cí se předpokládá a jezdci, kteří je
nezvládají vůbec, do příslušné úrovně
obtížnosti ještě nepatří.

Aby si skokoví jezdci nemysleli, že se
jich to netýká. Obdobné protokoly jsou
předepsány ve stylových skokových sou-
těžích, kde se potlačuje význam shozené
překážky, (nemluvím o klasických soutě-
žích, které jsou posuzovány i u nás obvy-
klým způsobem) a hodnotí se základní
tempo, linie, styl jezdce a koně, prostup-
nost a jezditelnost a další kriteria, která
se v průběhu soutěže i veřejně hlásí, tak-
že konečné posouzení jednou známkou
je transparentní a odpovědné. Všechny
drezurní a skokové protokoly jsou určeny
jezdcům a jejich trenérům, aby byly pro
ně odbornou pomocí.

Požadavek harmonie, výrazu, spolu-
práce, prostupnosti atd. platí pro Ahleri-
cha a Klimkeho na olympiádě principiál-
ně stejně jako pro drezuru nebo parkur
začínající dvojice. Pouhé formální stup-
ňování obtížnostních kategorií bez ohle-
du na realitu způsobuje opak toho, co by
bylo žádoucí. Podporuje povrchnost,
nepracovitost, nedostatek sebekritiky
a naopak mnohdy až troufalost a drzost,
nevhodnou pro sportovce a bezohlednou
ke koním.

Připomíná mi to jednoho začínajícího
skokového jezdce, který ještě neprojel
ani jedno -Z- bez problémů, ale hrdě se
hlásil do -S-. Jeho soukromé vysvětlení
bylo, že je přece lepší, když bude zná-
mým vyprávět, že nedojel soutěž -S- než
že byl diskvalifikován v -Z-.

Vývoj a zrání je možno podporovat, ale
ne vynucovat. Dobře míněné vidiny
budoucnosti začnou mít smysl, až bude
nutno zvyšovat obtížnost soutěží, protože
začne být problémem rozhodovat o pořa-
dí mezi dobrými a lepšími - místo mezi
špatnými a horšími.

(Redakčně kráceno).

K diskuzím o koncepci
české drezury

Co bude dál?

Milovníky koní a jezdectví jejich zájem obvykle dříve či později přivede do řad České jezdecké federace, která má na tomto poli mono-
pol. Diskuse Co bude dál? je vyjádřením skutečných potřeb převážné většiny členské základny. Při osobních setkáních s osobnostmi ČJF
ale vnímám buď předstíranou nebo snad i opravdovou lhostejnost k tomu, co diskuse odhaluje jako zásadní, a nebo bouřlivý nesouhlas
s vyřčenými názory. Oba či všechny tři možné postoje vidím ale jako těžko obhajitelné. Dobré věci se rodí v názorovém kvasu, pohrdáním
míněním těch “dole” není šťastným řešením.

Členská základna volá po ustavení učinného vzdělávacího systému, kde jedním z klíčových pojmů je učitel jízdy na koni. Je pravda,
že ČJF se vytvořením komplexního vzdělávacího systému dosud nikdy nezabývala. Jsem přesvědčen, že ČJF by se tohoto jedinečného
úkolu zcela vážně ujmout měla. Těžko to v našem českém prostoru může udělat někdo jiný, soukromý sektor právě obsazuje výrazně užší
segment přípravy závodníků. Závodit mohou ale jen někteří, učit se být v sedle vlídným partnerem koně může každý. Když k tomu bude-
me mít vzdělávací systém, doširoka otevřeme brány k oblibě koní a jezdectví. Cílem musí být desetitisíce spokojených amatérů a s nimi
i desetitisíce spokojených koní v českých stájích. Pak budou i tisíce koní na zdejších kolbištích samozřejmostí. To jedno vyplyne z druhé-
ho a nikdo nemusí být zanedbáván.

Jiří Skokan se na stránky JEZDCE vrací, protože nedostal odpověď od ČJF, na níž má jako člen jistě nárok. Navíc nemluví jen za sebe.
Cyril Neumann
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Sledování diskuse na
téma „Co bude dál“ vta-
huje čtenáře do širokého
názorového spektra
osob, které se různým
způsobem zapojují do
činností jezdectví. Jako
černá nit se táhne člán-
ky krit ický pohled na
vzdělávání jezdecké

veřejnosti. Výjimkou je snad jen příspěvek
mgr. Jaroslava Sedláčka. I s odstupem
času po opětovném přečtení jeho článku
mám dojem, že nepochopil (nebo nechtěl
slyšet) konkrétní otázky kladené ČJF.
Dozvěděli jsme se, kde všude za působe-
ní ve VVČJF byl, s výčtem zemí (nejen
evropských), u kterých měl možnost se se
vzdělávacím systémem seznámit. A to
vše s důvěrou v to, že dokáže "přivézt ze
světa, co nám pomůže". Uklidňoval nás
tím, že jsme s úrovní vzdělávání českých
instruktorů a trenérů v IGEQ hodnoceni
v rámci EU standardně až nadstandard-
ně. V příspěvku chybí jen vyznamenání za
zásluhy.

Jenže jak se ukazuje v „Co bude dál“,
Evropa asi nezná situaci stavu vzdělávání

celé základny ČJF. Nechtěl jsem písemnou
formou reagovat okamžitě po zveřejnění
příspěvku pana magistra a čekal jsem na
reakce dalších pisatelů.

Sedět nečinně, to ale není můj styl a tak
jsem se s mgr. Sedláčkem spojil telefonic-
ky a znovu mu položil dle mého názoru
podstatnou otázku, týkající se počtu aktiv-
ně působících cvičitelů a trenérů.  Předpo-
kládal jsem, že se v rozhovoru dostaneme
k procentuálnímu počtu subjektů, který
odborné vedení vůbec nemá. Chtěl jsem
se dál zeptat, co v ČJF pro tyto členské
organizace ve vzdělávání připravuje
a podobně, ale k tomu již nedošlo. 

Mgr. Sedláčkem mi bylo sděleno, že
ústředí  tyto informace o cvičitelích a trené-
rech nemá, abych se s tímto dotazem
obrátil na oblast.  Nebylo o čem se více
bavit. Jak je možné, že za vzdělávání zod-
povědná osoba nepovažuje za důležité
tuto informaci znát? Prostřednictvím koho
chce zlepšovat stávající úroveň členské
základny? ČJF uvádí, že má 26 000 členů
a mgr. Sedláček v Jezdectví, že na toto
množství připadá asi 300 trenérů a ptá se
„Je třeba vyrábět kvanta na úkor kvality?“

Se stejným dotazem ohledně trenérů

jsem se tedy obráti l  na naši oblast
a odpověď zněla stejně: „Neevidujeme, to
musíte na ústředí. V počítači sice máme
počty rozhodčích, stavitelů a jiné informa-
ce, ale aktivní trenéry a cvičitele, to ne."

Zahájil by Napoleon bitvu u Slavkova,
kdyby nevěděl, kolik má důstojníků v poli,
jejichž prostřednictvím ovládá vojsko proti
přesile? Asi by do toho vůbec nešel. To
jen my se představujeme v EU, jak jsme
ve vzdělávání nadstandardní a přitom
neznáme podmínky pro působení na jed-
notlivce.

Každým dnem přicházejí noví adepti
jezdectví v dobrém úmyslu naučit se jízdě
na koni. Kdo je tomu bude učit? Ti svědo-
mitější se začnou shánět po oddílech, kde
působí cvičitelé a trenéři. Jenže kdo jim
sdělí kde to je? Kdo to je? Z ČJF tyto
informace nezískají.

Tímto příspěvkem bych jen chtěl pod-
pořit část diskutujících, kteří považují za
nutné změnit stávající systém vzdělávání.
Návrhy k řešení již mnozí uvedli a předpo-
kládám, že časopis JEZDEC znají a čtou
představitelé ČJF a rovněž z reakcí na
„Co bude dál“ cítí potřebu změn.

Jiří Skokan

FEI Test 2008 Soutěž Elementary Class na stupni lehčího -L-
měla rovněž pět startujících dvojic a vítěznou tro-
fej si odnesla juniorka Veronika Jelínková s GRA-
ZIE (JK Sever Brno) se ziskem 60,42%. Druhé
místo zůstalo v pořadatelské stáji díky Libuši Půl-
pánové s klisnou ORIELA KINSKÁ (56,81%), třetí
byla Martina Opočenská na RAPSTERN, Leo-
nard Praha (56,39%).

Do soutěže Medium Class (-L-) nastoupily
pouze dvě dvojice a se ziskem 64,84% zvítězila
Hana Vašáryová a RICHMOND (JS Pelikán).

Advance Class (-S-) je vždy nejvíce obsazena
a bylo tomu i tentokrát - startovalo sedm dvojic
(v loňském roce 12). Nejlepšího hodnocení dosá-
hla Eva Drozenová a LIMERIK, JK IDC Prague
se ziskem 58,21%. Druhé místo obsadila Eva
Kotyzová a LITTLE JOY, JK Stáj Adam
(57,95%), třetí Michaela Lagínová a COURTAGE
(56,28%). 

Prix St-Georges měl tentokrát na startu čtyři
dvojice a zvítězila Adéla Neumannová a EDDIE
1, PJK Gabrielka se ziskem 58,88%. Druhý byl
Michal Košťál a UZANDO, DS Veselík (58,50%),
třetí Klára Boháčková a KODEX ROYALE, Stáj
Havel Strýčice (54,63%).

Ve dnech 19. až 21. září se konalo další srov-
nání našich drezurních jezdců s jezdci Slovenska,
Estonska, Lotyšska a Litvy - FEI World Dressage
Challenge. Pořadatel Equus Kinsky v Hradišťku
u Sadské se zhostil role pořadatele opětně na
výbornou.

K účasti bylo vyzváno celkem čtyřicet jezdců,
ale zřejmě termín finále KMK a Drezurního pohá-
ru o týden později způsobil, že se k prezentaci
dostavilo pouze 25 dvojic. Jeden kůň neprošel
veterinární kontrolou a jedna dvojice ke startu
nenastoupila, takže nepočetná skupina diváků
viděla nakonec 23 startujících. Ve srovnání
s minulými lety je to pokles - v roce 2006 starto-
valo 28 dvojic, 2007 24. 

Tato soutěž není jen srovnáním se státy ve
skupině, ale má charakter především vzdělávací,
protože delegováni jsou rozhodčí, kteří jsou ve
většině případů i uznávanými trenéry a rozbor
úloh natočených na video a především tréninkové
lekce v dalším dni jsou pro jezdce i jejich trenéry
určitě přínosem. Vypadá to, že o vzdělávání není
mezi našimi jezdci a trenéry zájem, diváci už zce-
la chybí.

V letošním roce byl delegován v naší skupině
rozhodčí Rolf D. Beutler-Bath z Německa, které-
ho již není třeba představovat, a Malgorzata Han-
sen z Polska, která byla v České republice zcela
poprvé.

Paní M. Hansen se narodila v roce 1950 ve
Varšavě a již v roce 1968 získala Diplom instruk-
tora (obdoba naší cvičitelské licence). Polská jez-
decká federace jí udělila Národní trenérský
diplom, tím se jí otevřela možnost pracovat s jiný-
mi zahraničními trenéry. Během svého dlouhodo-
bého pobytu ve Skotsku se specializovala na tré-
nink mladých jezdců, se kterými dosáhla mnoha
úspěchů a British Dressage jí svěřila trénování
jezdců do 21 let v celé zemi. Tuto pozici si dlouho
udržela. Na základě výsledků svých svěřenců zís-
kala titul mezinárodního trenéra. V roce 1998 byla
jmenována kandidátkou na mezinárodního roz-
hodčího a od roku 2000 pokračuje jako meziná-
rodní rozhodčí pro drezurní ježdění. Sledovat tuto
dámu při tréninku byl opravdu zážitek.

Seriál soutěží doznal podstatnou změnu v tom,
že se jezdí zcela nové úlohy s novými prvky
a počet soutěžních úloh byl zvýšen na pět.

V soutěži Children Preliminary Class (Z) star-
tovalo pět dvojic a zvítězila Kamila Kotyzová
a ALICE 3 (JK Stáj Adam) se ziskem 67,24%.
Druhé místo obsadila Michaela Fojtová s Grana-
da 5 (JS M.Fojty) s 60,52% a třetí skončila Petra
Steinová na ARET (JC Rusek) s 58,45%.

Jak jsme dopadli
Naše země byla v letošním roce hodnocena

jako poslední, takže máme k dispozici i srovnání
s ostatními státy v naší skupině, které pro nás
není příliš lichotivé. V soutěži družstev, kam se
započítávají výsledky vítězů z každé soutěže a do
konečného hodnocení se použijí nejlepší tři, jsme
v posledních dvou letech zvítězili. V letošním roce
si odnáší vítězství Estonsko (součet 198,53%),
druhé je Lotyšsko (193,31%) a až třetí místo
obsadila ČR se součtem 192,50%, čtvrté je Slo-
vensko, pátá Litva. Vítězné Estonsko získalo prv-
ní místo jen v soutěži dětí - Kristina Aun s koněm
ROLLY Z za 70,00%, ale zisk v procentech
i z dalších soutěží stačil na celkové prvenství.
Lotyšsko má vítěze ve všech ostatních soutěžích.

Z našich jezdců skončila nejlépe Kamila Koty-
zová a ALICE 3 ex equo na druhém místě v sou-
těži dětí. Třetí místo v celkovém hodnocení získala
H.Vašáryová s RICHMOND v Medium Class
(vítěz 66,45%) a A. Neumannová s EDDIE 1 v SG
(vítěz 62,5%). Čtvrtá je v Elementary Class Vero-
nika Jelínková s GRAZIE (vítěz 61,39%). V soutě-
ži Advance jsme skončili hluboko ve výsledkové
listině (vítěz 64,36%). Pavla Loudová
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Nečekal jsem, že budu tak brzy účastní-
kem této ankety.  Bohužel nelze nereago-
vat na některá témata poslední doby,
zejména parkurového sportu, z pohledu
pořadatele a organizátora závodů.

Mojí první reakcí je poznámka k článku
"Jezdectví a marketing"  z posledního čísla
Jezdce pana Cyrila Neumanna, který se
neobjektivně vyjadřuje k finálovým závo-
dům John Deere Tour a Volvo Auto Hase
Tour konaných ve Zduchovicích 6.- 7. 9.
2008.

Oba hlavní partneři tohoto víkendu byli
po celou dobu v areálu přítomni a zastou-
peni marketingovými řediteli, kteří s námi
v těchto aktivitách spolupracují. Autor člán-
ku pan Neumann dorazil v neděli v podve-
čer, a tak je z jeho strany velmi sporné
vyjadřovat se k průběhu a návštěvnosti
závodů - zejména sobotních. Co mě sku-
tečně pobouřilo? Formulace o smutku ve
Zduchovicích  a poznámka o nespokoje-
nosti partnerů, se kterými nehovořil ani
vteřinu. Je nevhodné takto nastylizovat
a uveřejnit článek, který je v přímém roz-
poru se skutečností. Stejně tak jako formu-
lace o spokojených pořadatelích pardubic-
ké Extraligy je přímo zarážející.
Kdybychom měli stejné počty koní v soutě-
žích, jako při finále v Pardubicích, již
bychom jezdecké závody, vzhledem
k samofinancování areálu, nepořádali
a nesehnali bychom jediného partnera,
což se rovná ekonomické sebevraždě.
Upřímně organizátorům Extraligy takto níz-
kou účast nepřeji - jsem zastáncem teorie
segmentace trhu a spolupráce - čím více
závodů, tím více koní a jezdců = větší trh
a tím stabilita mého areálu. 

Faktem je, že o víkendu bylo ve Zdu-
chovicích veselo a sponzoři nadmíru
spokojeni a že sobotní soutěž končila
pro vysoký počet startů téměř za tmy,
za což jsme sklidili oprávněnou, avšak
mile a úsměvně mířenou, kritiku. 368
startů v soutěžích, restaurace o kapacitě
300 míst byla po dobu sobotních i neděl-
ních závodů kompletně obsazena
a i zbytek areálu byl vzhledem k sobot-
nímu slunečnému počasí zaplněn.
Odhad účastníků akce se pohybuje spí-
še kolem 600-700 - viz. bohatá fotodo-
kumentace na www.kone-
zduchovice.cz. Stálí partneři i zástupci
Středočeského kraje, kteří křtili v rámci
předvolební kampaně náš nový povrch,
byli z účastí více než spokojeni. 

Pro partnery je důležité, zda marketingu
a aktivitám s ním spojeným organizátor
rozumí a zda zajistí efektivní publicitu
a propagaci jejich výrobku nebo služby
konkrétní cílové skupině klientů. Je nepo-
chopitelné, až neuvěřitelné, že vydavatel
a autor pohybující se v této oblasti má
dojem, že pro tyto partnery jsou hlavním
segmentem tzv. „diváci“. Je jasné, že
nehomogenní a nejasně charakterizovaná
skupina "diváci" není pro tento typ partne-
rů důležitá a rozhodně marketingoví speci-
alisté obou velkých firem nejsou natolik
naivní, aby nevěděli, koho přesně chtějí
oslovit a jakou formou. 

Volnou anketu na téma „Jezdectví, mar-
keting a diváci“ bych dokreslil příkladem
z poslední doby, kdy našim prostřednic-
tvím projevil zájem o inzerci a publicitu
v Jezdci a Jezdectví jeden z největších
výrobců a distributorů jízdárenských povr-
chů a textilií z Velké Británie. Fakt, že si
nevybral např. Blesk, Šíp nebo fotbalový
stadion pro medializaci, kde je mnohaná-
sobně vyšší počet čtenářů a diváků, je jas-
ným příkladem toho, že hledá své klienty
na správném místě a ve správném seg-
mentu.  Proto zřejmě jediným a fungujícím

doporuče -
ním pro
pořadatele
je lovit part-

nery ve správných
vodách nebo v okruhu
svých spřátelených
firem. Mohu ovšem
garantovat, že i tak je
pořádání jezdeckých
soutěží na určité kvali-
tativní úrovni ekono-
micky velmi problema-
tické. 

Co se divácké
účasti týče, je prav-
dou, že obecným
fenoménem všech
jezdeckých soutěží je
"všeobecný úprk
domů".  Pro většinu
laické veřejnosti jsou
pravidla parkurového
sportu příl iš složitá
a brzo je sledování závodů omrzí. Takže po
zhlédnutí omezeného počtu koní kroužících
po parkuru, odejdou bez ohledu na obtíž-
nost soutěží a výši cen. Také závodníci
a jejich doprovod odjíždí většinou ihned po
absolvování poslední vlastní soutěže, a tak
se klidně může stát, že navzdory nadprů-
měrné víkendové účasti sleduje finálovou
soutěž méně lidí a vítězové pak krouží před
prázdnými tribunami. Řešení je velmi složi-
té a má mnoho obecnějších příčin, než je
na první pohled patrné (zrychlující se doba,
všeobecný pokles účasti lidí na jakékoliv
outdoor akci, převaha TV pohodlného
a konzumního způsobu života). Na druhou
stranu - upřímně nelze očekávat a porovná-
vat diváckou účast na regionálních závo-
dech s plnými tribunami na Samsung ligue
nebo v Německu, kde je jezdectví populární
stejně jako fotbal.

Diváci závodů se většinou rekrutují z řad
rodičů, kamarádů a profesní klientely. Na
tomto závěru se shodneme s většinou
organizátorů. Např. proudící davy kolem-
jdoucích nijak významně neovlivní účast na
běžných závodech na Trojském ostrově,
viz polemika CSIO Praha vs. Poděbrady.
Jedinou výjimkou u nás je kolo ČSP pořá-
daného u Standy Poláka ve Strakonicích,
kde je běžná (laická) divácká účast nenor-
mální, což mu upřímně závidím. Nám se
daří přilákat diváky do areálu pouze cíle-
ným PR a systémem doprovodných akcí
spojených se závody. Např. Hubertova jíz-
da 25. 10. spojená s již klasickou Zabijač-
kou ve Zduchovicích, které se pravidelně
účastní cca 400 osob. 

Dalším z oblíbených témat hodných dis-
kuze je fenomén "Rychlé prachy", o jehož
existenci jsme se postarali a jezdce si roz-
mazlili my manageri a organizátoři závodů,
ve snaze přilákat co největší počet účastní-
ků. Pumpujeme do cen a soutěží sponzor-
ské a vlastní peníze ke zvýšení jejich atrak-
tivity. Bohužel náš "rádoby konkurenční
boj" je omezený malým počtem tuzem-
ských jezdců a koní, takže je možné při
souběhu více bohatě dotovaných akcí, že
účast je mizivá tak jak se tomu stalo právě
v Pardubicích. My toto riziko řešíme vzá-
jemnými konzultacemi termínů s ostatními
areály a pořadateli závodů zejména v rámci
mikroregionu. 

Nelze se divit, že profesionální jezdci,
které sport a ježdění živí, podřizují účast
výši finančních výher a dotací. Proto jsem
chápal, když Martin Šoupal „zvažoval mož-
nost přeletu vrtulníkem ze Zduchovic do
Pardubic, kam by po získání automobilu
přeletěl bojovat o tučné dotace ještě
v neděli odpoledne“.

Chápal jsem i „bledé obličeje“ Sergeie
Motyguina a Aleše Daňka, kterým traktory
a auto unikly téměř pod rukama a majitel
stáje sliboval po neúspěchu „vyvození zod-
povědnosti". 

Také "chápu"
a vnímám, že pozdní
přihlašování na závo-
dy a obvolávání pořa-
datelů na poslední
chvíl i je typické
zejména v souvislosti
s možností získat
finanční výhru pouze
při neúčasti kvalitní
konkurence. Nelze se
však pozastavit nad
tím, že dnes už i Z-
kaři a ZL-káři  občas
neskrývají své rozho-
řčení nad nízkou výší
finančních dotací
závodů, kterých se
účastní. Naopak
polemiku vyvolá výše
startovného u finálo-
vých soutěží štědře
dotovaných seriálů
a soutěží, na kvalit-

ním povrchu, v kvalitním a fungujícím záze-
mí, kde je možné si po použití čistých toalet
umýt ruce mýdlem, osušit a ve stájích pou-
žít sprchy pro jezdce. Je jasné, že pořádání
závodů regionální úrovně ve snaze udržet
určitou sportovní, kulturní a hygienickou
úroveň je problematické a ekonomicky
málo efektivní. 

Na otázku „Co bude dál?“ v oblasti
organizace jezdeckých závodů v ČR je
možné se dívat z mnoha hledisek. Na
některé otázky lze odpovědět na základě
výsledků naší marketingové ankety uve-
řejněné na našich webových stránkách
www.kone-zduchovice.cz, kde jsme se
snažili zjistit „Co je pro jezdce rozhodují-
cím faktorem pro výběr jejich účasti na
skokových závodech.“ Z ankety vyšly opti-
mističtější závěry pro budoucnost parkuro-
vého sportu, než jsme očekávali. Velká
většina - 33% účastníků ankety - by dala
v rozhodování přednost kvalitnímu povr-
chu, potažmo šetření pohybového aparátu
koní. Pro 22% hlasujících jsou stále pod-
statné dopravní náklady, tzn. vzdálenost
z domovské stáje a až na třetím místě
s 19 % se umístil faktor výše finančních
a věcných cen. Z našich zahraničních zku-
šeností a účastí členů našeho LaBohéme
Teamu na regionálních mezinárodních
závodech (např. v Rakousku, Švýcarsku,
Irsku a Německu) vyplývá, že finanční
odměny se udělují pouze od určité úrovně
- většinou od stupně L, S a výše a účast-
níci nižších soutěží jezdí jenom tzv. za
mašli, což je zatím v našich podmínkách
nepředstavitelné. Přesto lichá očekávání
některých "zasvěcených", že pořadatelé
soutěží a majitelé jezdeckých areálů
budou dlouhodobě dotovat ekonomiku
závodů a rozdají většinu partnerských
peněz a startovného ve formě výher sou-
těžícím, jsou nepravděpodobná.  Jsou
možná pouze v případě návratu závodů
na posekané louky, sklizená a ohrazená
kukuřičná pole s levnými klobásami
a vykonáním nutné potřeby u nejbližšího
keře, což se bohudík ve výsledcích naší
ankety nepotvrdilo. V ní se naopak projevil
prokazatelně jako významný faktor stavi-
tele parkuru (13%) a zároveň zázemí
a cateringu (12%). Do budoucna je tedy
možné očekávat, že klienti jezdeckých
závodů budou dávat přednost kvalitě
sportovní infrastruktury a zázemí jezdec-
kých areálů, což bude v jejich rozhodování
významným faktorem. Navýšení startov-
ného, někdy rozporuplně komentované,
se jako významný rozhodovací faktor
u finálových soutěží s vyšší dotací, které
organizuje náš areál (pouze seriály závo-
dů John Deere Tour a Junior Channel
Star), nijak významně neprojevilo.
Reference od partnerů JA Zduchovice,
jsou k zhlédnutí na 
www.kone-zduchovice.cz

Co bude dál?
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Organizátoři ze společnosti peta.cz
mají za sebou v pořadí již třetí finále
Volvo Autohase Tour, při kterém byla
vítězi již podruhé předána luxusní cena
vůz Volvo S40. (V prvním, či nultém roč-
níku rozpis cenu nabízel pouze dvojici
s přesně "trefeným" tajným časem a to
se nezdařilo).

Samotné finále Volvo Autohase Tour
2008, bylo součástí tzv. "miliónového
víkendu" ve Zduchovicích, během které-
ho se rozdaly ceny v celkové hodnotě 1
000 000.- Kč. Důležitá hlavní nedělní
výhra, vůz Volvo S40 zatím stále ještě
nemá zatím v českých jezdeckých
poměrech konkurenci a není běžná ani
za našimi západními hranicemi.

Zcela výjimečný je i rozpis seriálové
soutěže a pořadatelé naplňují vizi, kte-
rou si před třemi lety předsevzali. Sna-
hou organizátorů bylo především rozšířit
možnost exkluzivní výhry na co možná
největší okruh jezdců. Tím, že se i ve
finále soutěží v ČR na nejběžnější
výkonnostní úrovni -L-, je zajištěno, že
se prestižní výhra přiblížila obrovské
většině naší soutěžní veřejnosti. Důleži-
tá je i skutečnost, že vítězem se stane
jezdec, který naplní tajně určený čas,
(který se však pohybuje v blízkosti ideál-
ního času) anebo se ve finále utká o vůz
značky Volvo desítka jezdců s bezchyb-
nou jízdou a časem nejblíže tomuto
času. Touto specialitou pořadatelé opět

naplňují svoji vizi přiblížit cenu velkému
spektru jezdců.

I proto patří organizátorům seriálu za
jejich neúnavnost a organizační entuzi-
asmus uznání a v současnosti již ve
dvou českých stájích vědí, jaké je to
vyhrát cenu na čtyřech kolech se znač-
kou Volvo.

V loňském roce to byl Martin Šoupal
ze stáje SK Olympia a letos teprve
15letá Chiara Szitášová (Modane). Prá-
vě tato juniorská jezdkyně ze stáje Dan-
ce & Jump dokázala, že v soutěži může
uspět výrazně větší procento jezdců,
než v klasicky pojatých závodech. 

Dalším na našich kolbištích dosud
nepoznaným fenoménem specifického
rozpisu je skutečnost, že celá ohromná
skupina bezchybně absolvujích dvojic
s napětím očekává samotný závěr sou-
těže. Až ten odhalí, kdo v soutěži zvítě-
zil, či kdo dostane šanci v rozeskaková-
ní. V momentě odhalení času a tím
vítěze, či desítky finalistů, pak většina
ostatních již počká a závěrečné krátké
finále zhlédne společně s diváky.

A právě i proto přineslo finálové roze-
skakování ve Zduchovicích velké nervy
a napětí. Soutěž tak vedle zklamání
mnoha zkušených dvojic, mezi které se
zařadil i loňský vítěz Martin Šoupal, při-
pravila i skutečně adrenalinový závěr
desítce finalistů.

Autem ze Zduchovic odjela nakonec

maminka vítězky, která ještě dlouho po
předání automobilu, výhru své dcery
"vydýchávala". Vzhledem k tomu, že
Chiara nemá řidičský průkaz, bude se
zatím ve svém autě vozit jako spolujez-
dec. Hned první jízda vyhrané ceny
byla dlouhá a Chiara Szitášová se vez-
la Volvem k další soutěži do italského
Cinzana.

Účastníci i diváci se po finále shodli,
že v porovnání s jakýmikoli jinými jez-
deckými závody šlo o vzrušující odpo-
ledne, kde napětí gradovalo a ovlivnilo
i ostřílené jezdecké matadory, mezi
kterými startovalo i několik mistrů
republiky.

Všechny tyto aspekty pochopitelně
ovlivňují úvahy o podobě soutěže Auto
Hase Volvo 2009. Předběžně již byla,
na základě výsledků a průzkumů, dekla-
rována snaha o pokračování spolupráce
mezi partnery závodů a společností
Auto Hase Volvo.

O tom, jak bude vypadat konečný roz-
pis soutěže, a zda se opět bude konat
seriálová kvalifikace, zatím ještě není
rozhodnuto. Veškerým námětům na dal-
ší vylepšení soutěže tak, aby přilákala
ještě větší část naší jezdecké veřejnosti,
jsou organizátoři přístupní a věří, že
s nabývajícími zkušenostmi se soutěž
o automobil Volvo stane důležitou
a širokou veřejností sledovanou soutěž-
ní celebritou české jezdecké sezóny. 

Auto Hase Volvo Tour 2008 - Co bude dál?
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Finále Super
ligy v Barceloně

Prvním historickým vítězem Grand Prix
Barcelona 1902 je Francouz Henri Leclerc
s koněm GILES a v seznamu vítězů defilují
legendy našeho sportu s tříletým přeruše-
ním ve druhé světové válce až do dnešních
dnů. V posledních šesti letech je však hlav-
ní pozornost upřena na Pohár národů, který
se jezdí jako finále Superligy. 

Letošní finále, stejně jako celou Superli-
gu, ovládli Němci. Na parkuru Franka Rot-
henbergera a Javiera Trenora inkasovali
z obou kol jen čtyři body a zaslouženě tri-
umfovali.

O vítězství se zasloužili především oba
olympionici, Marco Kutscher s 9letým
běloušem CORNET OBOLENSKY (Clinton)
a Ludger Beerbaum se stejně starým ALL
INCLUSIVE (Apreggio), kteří přešli obě
kola bez chyby. Ve vítězném týmu byli spo-
lu s nimi Carsten-Otto Nagel se skvělou
bělkou CORRADINA (Corrado I) 4/0 a váž-
ný kandidát na budoucího spolkového tre-
néra Otto Becker, s holštýnským hřebcem
CON AIR (Contender) 12/4. Ludger Beer-
baum převzal i šek na 50 tisíc švýcarských
franků pro nejúspěšnějšího jezdce Superli-
gy 2008.

Druhou příčku obsadili Belgičané (12)
a třetí byli Holanďané (20). Čtvrté Irsko
inkasovalo 21 bodů a pátí hostující domácí
Španělé 29. Šestá skončila Velká Británie
32, sedmé Irsko 33, osmé USA 36
a poslední Švédové Superligu opouští.

Do konečných výsledků Superligy se toto
pořadí promítlo takto:

1. Německo - 67.00
2. Velká Británie - 45.50
3. Holandsko - 44.50
4. Belgie - 37.50
5. Irsko - 31.83
6. USA - 27.83
7. Švýcarsko - 24.58
8. Švédsko - 13.75

Podrobné výsledky na 
www.csiobarcelona.com

Superliga nově
Při finále Super ligy 20. září v Barceloně

byla uspořádána tisková konference, na
které viceprezident FEI pan Sven Holmberg
a šéf skokové komise FEI John Roche
odpověděli na otázky, týkající se nových
plánů FEI Poháru národů pro rok 2009.

Sven Holmberg nejprve vysvětlil, že
současná smlouva si vyhradila, že jednání
s novými sponzory nesmějí začít dříve než
1. ledna 2008, a tak bylo velmi málo času.

Dlouhodobým záměrem FEI je přizvat
k seriálu ještě více národů a více oslovit
mimoevropské státy. Současný formát sou-
těže FEI Pohár národů s vyvrcholením
v Super lize je kritizován jako „uzavřený
obchod“ s velmi malou šancí pro nové
země dostat se dovnitř anebo také po
sestupu se zpátky.

Deset týmů v Super lize?
Nově navrhovaný formát byl představen

v dubnu na schůzce v Interlakenu ve Švý-
carsku a dále byl diskutován CSIO v
Cáchách v červenci a v září na jednání sko-
kové komise FEI v Lausanne.

Z navrhovaného pro nově koncipovanou
Super ligu vyplývá:

• Každý jednotlivý závod Poháru národů
bude dotován nejméně 300 000 Euro,
a s dalšími 300 000 Euro v Grand Prix.

• Sponzor zajistí dotaci Poháru národů
a organizátor závodů dotaci pro Grand Prix

• Super l iga bude mít osm soutěží

s účastí deseti národů. Pokud mezi elitní
desítkou nebude domácí tým, je oprávněn
zúčastnit se závodů.

• Bude povoleno max. 5 jezdců a 12 koní
pro každý národ.

• V budoucnu budou rozlišovány tři kate-
gorie soutěží Poháru národů – Super liga,
Poháry národů na CSIO dvou až pětihvěz-
dičkových úrovních a Poháry z CSIO
dvouhvězdové úrovně.

• Série Super ligy 2009 bude zahrnovat
soutěže v La Baule, Římě, St Gallen, Fal-
sterbo, Rotterdamu, Cáchách, Hicksteadu
and Dublinu, kde se bude konat finále
2009.

• Při finále v Dublinu, nebude již možnost
získat dvojité body

• Nový formát soutěže je vypsán pouze
pro rok 2009 a po té bude posouzen a pří-
padně upraven

• V Barceloně byl zahájen i proces uzaví-
rání smluv s organizátory. Smlouvy budou
platné jeden rok s opcí pro rok následující.

• Každý z organizačních výborů obdržel
seznam požadavků zlepšení, aby jejich
závody splnily nastavená kritéria

Kdo nahradí Samsung?
Na tiskové konferenci bylo také oznáme-

no, že FEI jedná s novým sponzorem pro
Super ligu, a jakmile bude dosaženo finální
dohody bude o celém jednání informována
veřejnost.

Předposlední kolo Českého skokového
poháru 2008 se konalo 20. -21. září v Mostě.
Pořádal jej JK Všemily a nejvíce se dařilo
Jiřímu Papouškovi (JS Mariánské Lázně).

V sobotu vyhrál -S**- na STAKKATA BIO-
FAKTORY a v neděli zvítězil ve VC Mostu, (-
ST**-) v sedle KALOU DES VALLEES.
K Velké ceně nastoupilo 29 dvojic a pouhé
pětici koní se podařilo absolvovat bez chyb.
Ve finále pak nulu zopakoval pouze Jiří
Papoušek. Radost z druhého místa v hlavní
soutěži měla i Veronika Macánová, která
s koněm CHIN CHIN (Tecton s.r.o), dokonči-
la pouze s 1 trestným bodem za čas. Třetí
skončil Luboš Vondráček na ARGON 1 (Stáj
Vondráček) opět před Jiřím Papouškem
(STAKKATA Biofaktory) a Veronikou Macá-
novou (L’AMIE).

Důvod k radosti měla i Alžběta Vojtková
(SK Gestut Murhof Melichar o. s.). Ta se
svými koňmi ovládla 10. kolo soutěží pro
juniory Dance and Jump.

Díky výsledkům v 10. kole ČSP mají
nakročeno k finále L. Jandourek, J. Papou-
šek. Na čele průběžného pořadí je i nadále
v Mostě absentující Aleš Opatrný před
Rudolfem Fialou, Ludvíkem Jandourkem
a Jiřím Papouškem. Těsně za postupovými
pozicemi jsou Jaroslav Jindra, Zdeněk Žíla
a Zuzana Zelinková.

Pořadí Dance & Jump Czech Junior Cup
2008 vede Nathálie Crnková před Janem
Zwingerem a Kateřinou Mestenhauserovou.

Jedenácté kolo se koná v sobotu 27. září
ve Frenštátě pod Radhoštěm a v neděli 28.
9. zde proběhne závěrečné finále se střídá-
ním koní pro čtveřici nejlepších.

ČSOB ČSP
před finále

OH ještě
neskončily

Olympijské hry mají v jezdectví ještě
spoustu nedořešených věcí. V současné
době probíhají jednání komisí, které řeší
tresty za dopingové přestupky a již bylo
oznámeno že tým USA byl odstraněn ze 4.
místa výsledkové listiny drezurní soutěže.

V Německu byl Christian Ahlmann vyža-
zen z kádru A-týmu a nyní se nejnapjatěji
očekává, jak dopadne verdikt pro Norský
skokový tým, který získal bronzovou medaili,
ale k jejímu zisku také dopomohl dopingově
pozitivně zjištěný kůň Toni Andre Hansena.

Neúspěch německého týmu navíc při-
spěl k uvažované výměně na postu spolko-
vého trenéra a své místo ke konci roku
opustí Kurt Grawemeier. Nový trenér se
zatím hledá a nejvíce se hovoří o Otto Bec-
kerovi, který na jedné projevuje ochotu, ale
na druhé straně ještě akcentuje svoji jez-
deckou kariéru.

Bentley Praha
Parkur Cup 

Začátek halové sezóny již podruhé otev-
řou závody ve středočeském areálu Hradi-
štka u Sadské - Bentley Praha Parkur Cup,
které společně se závody Lamborghini
Praha Parkur Cup patří do tzv. série Elite
Tour.

Sečtená finanční dotace na závody činí
200 000,- Kč, ke které jsou přidány hodnot-
né ceny v přibližně stejné hodnotě. Závod-
ní program zahrnuje 11 soutěží rozděle-
ných do tří závodních dnů a úrovní -ZL-
a bude ukončen soutěží -ST**-. Přesný
rozpis cen pro závodníky v jednotlivých
soutěžích, pravidla účasti na závodech
a doplňující informace naleznete na
www.equinenter.cz

Diváci se mohou těšit na velmi bohatý
doprovodný program, který bude vložen
mezi jednotlivé soutěže. Během celého
dne bude samozřejmě probíhat výstava
luxusních britských limuzín značky Bentley.

Spřežení
o medaile 2008
JO TJ Agro Cheb  - Nebanice, Česká

jezdecká federace - Praha, Karlovarský kraj
a Město Cheb vás srdečně zvou na Mist-
rovství České republiky v jízdě spřežení.

Šampionát v kategoriích jednospřeží,
dvojspřeží, čtyřspřeží a dvojspřeží pony je
pořádán ve dnech 26.-28. září. Zahájení
v pátek v 10.00 hod a v sobotu a neděli
v 11.00 hodin. Pro kategorii jednospřeží je
přihlášeno 14 spřežení, pro dvojspřeží
sedm, pro čtyřspřeží tři a pro kategorii
dvojspřeží pony také tři spřežení.

-8-

Veronika Macánová na CHIN CHIN skonči-
la druhá ve Velké ceně Mostu

Foto K. Návojová
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Olympijské
hry bez koní?
V anglickém časopise „Horse a Hound"

projevila prezidentka FEI princezna Haya
vážné obavy nad budoucností olympijské-
ho jezdectví. „Všestrannost je příliš nebez-
pečná, protože stále znovu dochází k smr-
telným nehodám, drezura je divácky
neatraktivní a její hodnocení není příliš
transparentní a skokový sport velmi škodí
neustálými dopingovými aférami celému
obrazu jezdectví." shrnula princezna. „Pro-
to bude muset FEI hodně bojovat, aby
vůbec byly jezdecké disciplíny v programu
OH v Londýně 2012 obsaženy."

Středoevropská dražba 
anglického plnokrevníka

Pro všechny kategorie 
anglických plnokrevníků
Kde: Dostihové závodiště 

Pardubice
Kdy: Pátek 10. 10. 2008 

od 14.00 hod.

Ing.Tomáš Janda, 
tel.: 724 238 217, 

e-mail: t.janda@atlas.cz
Aktuální informace: 

www.jandabloodstock.cz/drazba

Čtyři poháry
z Cinzana

Skokový tým společnosti Dance  & Jump
Barbora Tomanová a Chiara Szitášová se
ve dnech 10. - 14. září zúčastnil pod vede-
ním Jiřího Pecháčka CSIJ - A v italském
Cinzanu. Obrovský jezdecký areál s třemi
kolbišti a kompletním zázemím disponuje
hlavním travnatým kolbištěm.

Úspěšná byla především Barbora Toma-
nová. První den zvítězila na CAREFUL
FRANZ JOSEF v dvoufázovém skákání
130/135 cm a s KOHEN skončila druhá.
Chiara Szitášová se umístila na 6. místě.
V pátek byla B. Tomanová na CAREFUL
třetí v soutěži do 130 cm na čas a v sobotu
s týmž koněm opět třetí v dvoufázové sou-
těži 135/135 cm.

Patnáct Koní v Lysé n.L.
Výstava Kůň 2008 oživila výstaviště

v Lysé nad Labem ve dnech 19.-21. září
a XV. ročník byl i důvodem k bilancování.
Od prvního setkání naší hipologické veřej-
nosti v Lysé v roce 1994 se postavení koní
v naší společnosti výrazně změnilo. Výstava
v Lysé byla první akcí, která začala důsled-
ně veřejnosti koně prezentovat bez prefe-
rencí stylu či plemen a její kouzlo je právě
ve skutečnosti, že na poměrně malém pro-
storu je divákům každoročně představován
pestrý kaleidoskop skutečně všech koní
a všeho, co ke koním patří. I proto si výsta-
va v Lysé stále drží své prestižní postavení
a návštěvnost je stále velmi vysoká, i když
je již dávno náš trh vším zcela nasycen.

O postavení výstavy svědčí i skutečnost,
že při jejím zahájení nechyběl nejenom
ministr zemědělství Petr Gandalovič, ale
přítomen byl i předseda poslanecké sně-
movny Miroslav Vlček.

Na výstavě v Lysé se každoročně setká-
vají koňaři ze všech stran hipologické spo-
lečnosti a dokazují, že odbornost nezná
hranic. I pořadatelé ze společnosti In Expo
Group bilancovali a při slavnostním večeru
odměnili vystavovatele koní, kteří se zúčast-
nili na všech 15. ročnících. Cenu obdržel
Petr Půlpán za hřebčín Equus Kinský, Milan
Maťátko za prezentaci chovu welsh part
bred, Josef Žďárský za prezentaci noriků,

Antonín Sádlo a jeho norici, NH Kladruby
nad Labem, stáj Watani Simony Konopás-
kové a Radko Novotný z Radvanic, který
každoročně věnuje hříbě českomoravského
belgika jako živou diváckou cenu.

Mezi Lysou a Hradištkem denně cestovaly
Libušky Půlpánovi a zvládly tak jak prezen-
zaci chovu, tak FEI test. Pozornost poutali
i noričtí tygři manželů Doubkových (dole).
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V Bolehošti se ve dnech 12.-14. září konaly tradiční soutěže spřežení. V jednospřeží zvítě-
zil Libor Kurka (3K Dlouhá Lhota), mezi dvojspřežími Alexander Soukup (Ruda Lány) a se
čtyřspřežím byl nejlepší Jiří Nesvačil ml. z NH Kladruby n.Labem (foto) a stal se tak i mist-
rem VČ oblasti.

Přeplněný
Frenštát

Trochu chladná sobota 13. září patřila
otevřenému voltižnímu mistrovství oblasti
Moravskoslezského kraje.

Pořadateli byl voltižní oddíl TJ Voltiž Frý-
dek Místek, který si propůjčili známý Fren-
štátský areál.

Původně pořadatelé předpokládali, že to
budou jen menší závody, ale nakonec se
závodů zúčastnily téměř všechny voltižní
kluby. Na startu byl dokonce i nový voltižní
oddíl z JK Chotěbuz.

Celkem tak startovalo pět skupin kat. D,
šest skupin kat. junior a dvě skupiny kat.
senior. Jedna seniorská skupina přijela
i z Polska.

Bylo znát, že závodníci se po „dvoumě-
síční pauze" na soutěž už těšili. Ze všech
nejčastěji se radovali albertovští.

Rozpočet na webu
Na kritiku Petra Eima ml. o nedostup-

nosti informací o rozpočtu a čerpání peněz
ČJF zareagoval prezident ČJF Jaroslav
Pecháček a všem zájemcům o tyto infor-
mace sděluje, že vše je každému přístupné
na internetové adrese ČJF www.cjf.cz
v sekci dokumenty.

Druhé kolo soutěže Prima Cup se konalo
po zrušení nedělního programu při květno-
vém mítinku ve Staré Boleslavi  až po více
jak třech měsících při závodech v Čakovič-
kách. Vítězem se stal Tomáš Tesárek na
WINETA před Ilonou Neumannovou s GIN-
GER (JK JS Ctěnice).

Jezdecká společnost Equitana připra-
vuje zakončení letošní jezdecké sezóny,
které proběhne na kolbišti v Martinicích
3. – 5. října. Na sobotu 4. 10. jsou pláno-
vána obě finále martinických tour 2008.
Bierhanzl Group Tour 2008 obtížnosti -L-
s dotací 50 000,- Kč a Wienerberger
Tour Porotherm o finálové obtížnosti -S-
s dotací 60 000,- Kč. Kvalifikovat se je
ještě možné při úspěšném a dobře bodo-
vaném absolvování posledních kvalifi-
kačních kol. V Podzimní ceně Red Mills
(-T*-) v neděli 5. října. Celková dotace
této soutěže 50 000,- Kč byla pro vítěze
navýšena o značné množství krmiva Red
Mills.

V čele žebříčku seriálu Wienerberger
Tour je s 228 body Josef Pařenica (81 kla-
sifikovaných) a v čele seriálu Bierhanzl
Group Alina Zacharová s 350 body (120
jezdců). Podrobný rozpis soutěží na
www.equitana.cz

Naposledy
do Martinic

Sportovní 
kalendáfi

26.-28.9. Praha - Cís. ostrov D/L-T ČDP
26.-28.9. Frenštát p. R. S-T ČSP
26.-28.9. Nebanice A/T MČR +pony
27.9. Voleveč ZM-L
27.9. Cunkov ZM-S
27.-28.9. Chomutov V/A-D MČR
27.-28.9. Kolesa C/ZK-Z
27.9. Olšany Z-L
27.-28.9. Brno Veveří Z-S
27.9. Chotěbuz ZM-L
27.9. Zlín ZM-L
27.9. Humpolec C/ZK-ZL
3.-5.10. Hradištko ZL-ST hala
3.-5.10. Martinice L-T
3.-5.10. Mělník Z-T pony
4.10. Deštné v O.h. D/Z-S
4.10. Kolesa Z-ZL
4.10. Nymburk-Komárno ZM-L
4.10. Praha-Komořany ZM-L
4.10. Stružná ZM-S
4.10. Tetčice D/Z-S
4.10. Trojanovice Z-L
4.10. Židovice Z-S
4.-5.10. Opava-Kateřinky L-ST
4.-5.10. Praha-Cís.ostrov Z-L
4.-5.10. Zduchovice Z-ST
5.10. Poděbrady ZM-L
5.10. Radkova Lhota ZM-L
11.10. Brno-Veveří ZM-S
11.10. Děpoltovice ZM-S
11.10. Kolín ZM-ZL
11.10. Most CII*/**/*** MČR E
11.10. Praha-Gabrielka Z-L
11.10. Zduchovice Z-L
11.-12.10.Hořovice Z-ST
11.-12.10.Opava-Kateřinky Z-S

Převzato z www.cjf.cz

Foto R. Němcová

Foto R. Müller

Výsledky
skupiny kat. „Junior"
1. JK Hřebčín Albertovec, DAVID, lonž.

Ladislav Menšík, 2. TJ Slovan Frenštát
p.R., CEDR, lonž. Adéla Valštýnová, 2.
v otevřené soutěži JK PZOO Chomutov,
CHRIS, lonž. Blanka Peterková, 3. JK
Hřebčín Albertovec, AQUARIS, lonž. Ladi-
slav Menšík.

Skupiny kat. „D"
1. Dětský ranč Hlučín, DARKA, lonž.

Josef Dudek, 1. v otevřené soutěži TJ Vol-
tiž Tlumačov, CATALIN IV-33, lonž. Alice
Eimová, 2.TJ Voltiž F.Místek, AQUARIS,
lonž. Ladislav Menšík.

Jednotlivci „Junior"
1. Nikol Mikysková, 2. Bára Komárková,

obě kůň DAVID, lonž. Ladislav Menšík, 2.
v otevřené soutěži Alena Šulková, GRANT
AROT, Klára Fartáková, 3. Horsinková Klá-
ra, CEDR, lonž. Adéla Valštýnová.

Jednotlivci „Senior“ - přátelská soutěž
1. Dana Truchliová, 2. Kateřina Duš-

ková, obě GRANT AROT, Klára Fartáko-
vá, 3. Kateřina Králová, DAN, Pavlína
Neprašová 

Nyní se již česká voltižní společnost těší
na Mistrovství České republiky, které se
koná právě nyní 27.-28. září v Chomutově.

Andrea ŠvanováPři voltižních soutěžích ve Frenštátě byli
velmi úspěšní soutěžící z JK Hřebčín
Albertovec pod vedením Ladislava Menší-
ka. V kategorii junior zvítězili albertovští na
koni DAVID
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Nabízím výrobu 
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Předvýběr
v Hradištku
V jezdecké společnosti Equ-

us Kinský u Sadské proběhne
ve dnech 28.-29. l istopadu
předvýběr hřebců ročníku 2006
do plemenitby. Zúčastnit se
mohou všechna plemena
schválená RPK ČT (nejen ČT).
Přihlášení hřebci musí být
doporučeni inspektory chovu
koní dané oblasti, kteří poradí
i se všemi formalitami na při-
hlášce k předvýběru (uzávěrka
přihlášek 30.9.). Současně
s předvýběrem mladých hřeb-
ců proběhne i zápis starších
hřebců do PKH ČT. S výjimkou
později dovezených hřebců to
bude jediná možnost k zapsání
starších hřebců do PKH. Pořa-
datelé zvou i všechny ostatní
příznivce, pro které bude při-
praven i doprovodný program.
Veškeré podrobnosti na
www.schhct.cz

Dne 13. září se v  Holešovském zámeckém parku pořádal JK Pře-
rov a JK Azavero ve spolupráci s městem 3. ročník O pohár města
Holešova (-Z-L-). O samotný pohár se utkalo 20 jezdců. Po roze-
skakování čtyř dvojic zvítězil Jiří Složil na koni GRÉTA 8 (JASO
Oldřichov) před Miroslavou Mráčkovou s ATOS (Modřice) a Pavlou
Holíkovou s ANTARES  z JK Nižina Zlín (foto).

V sobotu 13. září proběhl na
novém pískovém kolbišti osmý
ročník závodů na Dražce.
Letos rozšířený o drezurní sou-
těže a pro pony i o skoky. V
drezurních úlohách se prezen-
tovalo 22 startujících a ve sko-
kových soutěžích pony viděli
diváci 11 startů. Mezi nimi byl i
domácí jezdec Lukáš Matuška
na GLEN SHERON.
Fotogalerii najdete na
www.ponysport.wz.cz

Husinec je
Oulických

V sobotu 20. září uspořá-
dal TJ Sokol Husinec v jiho-
českém Husinci Podzimní
jezdecké závody. Na progra-
mu bylo pět skokových sou-
těží včetně Krajského junior-
ského přeboru. Celkem se
přeboru  (-L**-) zúčastnilo
osm soutěžících a nejvíce se
dařilo domácímu Radovanu
Oulickému na REMBRANDT,
který jako jediný dokázal pře-
konat bez chyby základní
kolo i rozeskakování a získal
první místo (viz foto). Celkově
byly závody úspěšné pro
Kamila Papouška z JO Srnín,
který ve čtyřech soutěžích
dokázal obsadit třikrát první
a dvakrát druhé místo.
Na FELICITAS 1 zvítězil
i v závěrečné soutěži -S-.

Š. Mrázová

Juniorským mistrem jihočeské
oblasti se stal v Husinci Rado-
van Oulický na REMBRANDT.
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Klatovy 13.9. Malá cena Klatov -
ZM- 1. Bartlová - BABIT (Klatovy -
Luby), -Z- (31) 1. Peťulová - ROMEO
4 (Urban Klatovy), -ZL- (32) 1. Maš-
ková - SHARON (Smaha Dýšina), -
L**- (20) 1. Hladík - DEWIE (Klatovy-
Luby), 2. Mayer - COLLETTE, 3.
Hanušová - ACOBADA (oba Ohraze-
nice),. -S*- (8) 1. Kůst - CASABLAN-
CA (JS Domažlice), 2. Dohnal - SHA-
KESPEARE 1 (VŠ Plzeň), 3. Hladík -
DEWIE (Klatovy-Luby).

Bolehošť - Lipiny 12.-14. 9. spře-
žení jednospřeží (17) 1. Libor Kurka
(3K Dolní Lhota), dvojspřeží (5) 1.
Alexander Soukup (Ruda Lány), čtyř-
spřeží (5) 1. Jiří Nesvačil ml. (NH
Kladruby n.L.), dvojspřeží pony (7)
1. Prášek (Košťálov), MVČo jedno-
spřeží (6) 1. Jadrníček (NH Kladruby),
dvojspřeží pony (6) 1. Prášek (Košťá-
lov), čtyřspřeží (4) 1. Jiří Nesvačil ml.
(NH Kladruby n.L.).

Holešov 13.9. ponyhandicap -ZL-
(6) 1. Fojtová - KONY (JS Fojty),
dvouf. sk. 100/110 cm děti + jun. (9)
1. Smolka - VADIRA (Sokol Troubky),
ost. (15) 1. Malý - CATANGO E (Mon-
tana), -ZL- (35) 1. Malý - CATANGO
E (Montana), -L**- (17) 1. Složil -
GRÉTA 8 (Jaso Oldřichov).

Dražka 13. 9. drezura -Z 1- (14)
1. Vaněk - SAMBA 3 (JK SZeŠ
Tábor), -L 8- (8) 1. Chmelová -

PEGY 5 (JK Senožaty), skoky -
ponyhandicap -ZLP- (5) 1. Šálková
- BAJKA 4 (JK SZeŠ Tábor), pony-
handicap -LP- (6) 1. Boháčová -
TARA 16 (JS Delta o.s.), -Z- koně 1.
a 2 rokem (15) 1. Jílková - SALISCA
(JK Jílek-Zootera), ostatní (13) 1.
Koutecká - REFLEX (JK Club F
Příbram), -ZL- (8) 1. Matušková -
GLEN CORINNA (JK Dražka), -L*-
(4) 1. Vaněk - ELIŠKA 2 (JK SZeŠ
Tábor).

Mažice 13.9. -Z- (26) 1. Klimešová
-VALS (Dita Opalice), -ZL- ( 31) 1.
Šebelka - PRETTY POKER (JK Bety),
-L- (24) 1. Čoudek - BELLS (JO Bla-
ťák Mažice), -S- ( 10) 1. Navrátil -
CHAMÍR (JK Čapková), 2. Kozák -
GENTLEMAN (JK Caletto), 3. Proke-
šová - LARASCO (JK Jindřichův Hra-
dec).

Výsledky

Při Malé ceně Klatov 13. září
zvítězil v -L**- domácí Roman
Hladík na - DEWIE 

Vše o udidlech
a uzdění

V září 2008 vyšla nová hipo-
logická publikace, která zapl-
ňuje mezeru na našem jezdec-
kém knižním trhu. Cavalier
Publishing vydal titul britského
nakladatelství David & Charles
"Vše o udidlech a uzdění"
z roku 2000. Autorem  knihy je
E. H. Edwards, který se narodil
v roce 1927 jako syn britského
důstojníka sloužícího v Indii.
Osmnáct let byl editorem časo-
pisu Riding Magazin. Své
vědomosti a zkušenosti rovněž
vtělil do více než třicet velmi
úspěšných knižních titulů,
z nichž řada se dočkala opako-
vaných vydání. 

Kniha vyčerpávajícím způso-
bem pojednává prakticky
o všech existujících typech udi-
del a uzdění, která se používají
v jednotlivých jezdeckých dis-
ciplinách. Autor pouze neinfor-
muje čtenáře, jak jednotlivá
uzdění používat, ale současně
ho vede k porozumění základ-
ním principům uzdění v celém
kontextu jezdectví. Knihu lze
objednat na České jezdecké
federaci nebo přímo u vydava-
tele na www.knihyokonich.cz,
e-mailu
cavalier.knihy@seznam.cz.

Martinice 20.9. -ZM- 4.-5.letí 1.
rokem (20) 1. Jílková - QUINNY, děti
(4) 1. Zbořilová - CARDA, stupň. obt.
do 110 cm (63) 1. Zacharová - FILIP
5, -L**- (36) 1. Zacharová - FILIP 5, 2.
Poláková . QUENTA 1, 3. Šlechta -
MARY LOU.

Husinec 20.9. stupň. obt.
100/110 cm (32) 1. Šafrata - SISSI
3 (JK Louňovice), -ZL- (22) 1. K.
Papoušek - LE VOLTR (JO Srnín), -
ZL- jun. (10) 1. Oulický - REM-
BRANDT (TJ Sokol Husinec), -L-
(23) 1. K. Papoušek - BAXTER (JO
Srnín), 2. Perníčková - NATAL (JS
Heroutice), 3.  Hanušová - ATLAN-
TA 10 (JS Ohrazenice), -S- (14) 1.
K. Papoušek - FELICITAS 1 (JO
Srnín), 2. Perníčková - NATAL (JS
Heroutice), 3. Mayer - CONSTAN-
ZE (JS Ohrazenice), obl. přebor
juniorů -L**- (8) 1. Radovan Oulický
- REMBRANDT (TJ Sokol Husinec).

Čakovičky 20.-21.9. -Z-  + finále
(18) 1. Stiedl - LORAN (JK Kavalet),
post. obt.  do 110 cm + žolík (24)
1. Krčmářová - ROKYTKA-K (Stáj
Krčmářová), dvouf. sk. 110/120 cm
(12) 1. Krčmářová - ROKYTKA-K
(Stáj Krčmářová), -Z-  + finále (19)
1. Tvrdíková - DSALLY 9 (Klub J.F), -
ZL- (30) 1. Vantroba - ASTERIX D
(JK Vidovice), -L*- (16) 1. Tesárek -
WINETA (Stáj Tesárek), 2. Vantroba -
BUGGY D , 3. Vantroba - ASTERIX D
(JK Vidovice).

Pozvánka na
Huberta

8. Hubertovu jízdu pořádá
na Šelmberku JK Mladá Voži-
ce. Podrobnosti na
www.jkmladavozice.wz.cz

Přijmeme dva 
ošetřovatele koní,

nejlépe pár.
Chov koní Nebanice

tel.: 731 472 316


