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Zahájení ve Wr. Neustadt

(Pokračování na str. 2)

Příště Jezdecká ročenka 2009
Vážení čtenáři zpravodaje Jezdec. Třináctá edice Jezdecké ročenky je téměř hotova a ti z Vás, kteří si ji předplatili ji obdrží s příštím

Jezdcem č. 4. Ročenka má stejný rozsah jako v minulém roce a celkově si v ní připomeneme cca 70 závodů. Pro ty z Vás, kteří by si
dodatečně chtěli dnes již 13ti dílnou edici Jezdeckých ročenek doplnit, je stále ještě možné starší Ročenky získat na dobírku (á 150,- Kč).

Podle očekávání celá řada z Vás využila možnosti platby předplatného 2010 přes bankovní účet. Přesto mnozí čtenáři čekají na stan-
dardní složenku a tu právě jim k tomuto číslu přikládáme. Pokud tedy máte do Jezdce č. 3 vloženou složenku, je to pro Vás znamení, že
dosud neevidujeme Vaši platbu. I tentokrát ale máme několik neindetifikovatelných plateb a tak pokud již zaplaceno máte a přesto jste
va Vaší zásilce nalezli složenku, prosím kontakujte redakci.

Pro platbu předplatného připomínáme, že předplatné pro rok 2010 zůstává nezměněno a je 566,- Kč, resp. 696,- Kč včetně Jezdecké
ročenky 2009.

HYGIENICKÉ STELIVO 
PRO KONĚ

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220 

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Aleš Opatrný - VERDI Vítěz soutěže dvojspřeží v Hradištku Alexander Soukup

Foto K. Návojová

Foto: R. Němcová

Jezdecká sezóna je již několik let zaha-
jována halovými závody spřežení v Hradi-
štku u Sadské. Ty se letos konaly 30. led-
na a uspořádal je jako obvykle v areálu
jezdecké školy Equus Kinsky JK Semice.

Pro soutěžící byly tentokrát připraveny
pouze dvě dílčí soutěže spřežení, protože
soutěž čtyřspřeží neměla dost přihlášek.

První byla na programu jednospřeží, kte-
rých přijelo do Hradištka třináct. Ve dvouko-
lové soutěži si nejlépe vedla Kristýna Drbo-

hlavová z JK Pamela Bylany. Ta zvítězila
jen těsně před MVDr. Pavlem Jadrníčkem
z NH Kladruby n.L., kterému se nepodařilo
2. kolo. Třetí dojel do cíle Roman Vyskočil
(NH Kladruby n.L.) opět  jen velmi těsně
před Janem Exnarem (Hřebčín Favory).

Dvojspřeží startovalo osm a zde splnil
roli favorita Alexander Soukup (JK Ruda).
Za ním se umístil Tomáš Jelínek (PRAK
Český Šternberk) a Martin Gösl (JO TJ
Agro Cheb).

Spřežení v hradištské hale 

Ve dnech 5.-7. února se vydala pětice
českých jezdců do rakouského Wiener
Neustad na halové skokové závody. Wie-
ner Neustadt se již v minulých sezónách
stal oblíbeným místem k zahájení sezóny.
I tentokrát se pro naše jezdce, v čele s Ale-
šem Opatrným, staly závody příležitostí
především k vyzkoušení mladších či

nových koní. Třídenní mítink, kterého se
zúčastnili jezdci z jedenácti států, probíhal
na úrovních již od 100 cm až po nedělní
Grand Prix s výškou 145 cm. Celé závody
byly ale poznamenány vysokými mrazy. 

Zkouška s VERDI
První den se nejvíce dařilo Šárce Čapko-

vé s koněm LOYD, která skončila na
8. místě po bezchybném výkonu v soutěži
stupňované obtížnosti do 120 cm. 

Aleš Opatrný přijel do Rakouska vyzkou-
šet 8letého valacha VERDI (po Karandas).
Toho získal teprve před třemi týdny



V následující soutěži, 1. kvalifikaci pro
otevřený seriál Austrian Indor Cup Amate-
ur Tour (120 cm), získal Aleš Opatrný
s CALAS-G 4. místo. Naše dvojice dlouho
vedla a až v závěru soutěže (61 start.) se
našli rychlejší soupeři. A den byl završen
6. místem, když Aleš Opatrný a VERDI

zvládli úroveň 140 cm s jednou
chybou.

V GP 6. místo
Hned v první nedělní soutěži

(110 cm na čas) jsme se dočkali
prvenství díky Jaroslavu Šímovi.
S mladým a šikovným EXPRESS
XIE  si v menším poli startujících
(11) dojel pro prvenství. Naše
dvojice využila všech možností
ke zkrácení tratě a přitom neztra-
tila na tempu. Sám jezdec při-
pustil, že na mladého koně mož-
ná příliš riskoval. 

Před samotnou Velkou cenou
stačil ještě v úrovni -LM- získat
Aleš Opatrný na QUORUM
6. místo a v následujícím -L-
s CALLAS G 11. příčku.

V prvním kole Austrian Indor
Cup Amateur Tour 2010
(120 cm) si Šárka Čapková při-
psala prvních 7 bodů za 14. příč-
ku a po 1. kole je na 14. místě
seriálové soutěže.

K vrcholu závodů Grand Prix
Wr. Neustadt (145 cm) se přihlá-
silo 18 dvojic. Čtyři z nich se
rozeskakovaly o prvenství, které
získal Matthias Atzmüller na

TAMINA 9. Za ČR startoval Aleš Opatrný
s koňmi VERDI a QUORUM a s oběma
jednou chyboval. S QUORUM to bylo
v závěrečném trojskoku v prostředním
oxeru. VERDI skákal výborně, ale na první
překážce dvojskoku
(8a) chyboval. Tím se
Aleš Opatrný umístil
na 6. a s QUORUM
na 10. místě.

Ne Profi,
ale Repre

S halovými závody
ve Wr. Neustadtu má
velké zkušenosti otec
Lindy Ohnheiserové
Martin Ohnheiser.
Toho jsme se zeptali
jaké hlavní přednosti
v rakouských ha-
lových soutěžích
spatřuje: „Především
je to velká zkušenost
a kvalita stavitelů
parkuru. Ti nepostu-
pují pouze striktně
podle nějakých tabu-
lek, ale přizpůsobují
kursy společnosti,
která se na závodech
sejde, ročnímu obdo-
bí a statutu závodů.
Je proto obvyklé, že
úroveň je mírně sni-
žována či zvyšována
podle pátečních
výkonů.

V tomto období
jsou závody ve Wr.
Neustadt brány pře-
devším jako příprava
na sezónu a nikdo
nechce koně v únoru
přetížit, či znechutit.

Druhou předností
je dělení soutěží na
skupiny (Abteilung)
podle výkonnosti
jezdců. Není tedy
možné, aby byli např.

SPORT REPORTÁŽE
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Zahájení ve Wr. Neustadt
a holandský valach měl zatím zkušenosti
v soutěžích do 130 cm.

VERDI zahájil na úrovni LM (do 130 cm).
Absolvoval čistě a skončil na 18. místě.
Poté startoval v -S*- (140-145 cm), která

Linda Ohnheiser - INDOCTRO’S SON

Foto K. Návojová

Jaroslav Šíma - EXPRESS XIE

byla i kvalifikací pro GP. Plynulý a suverén-
ní výkon byl však tři překážky před cílem
přerušen jedním odmítnutím poslušnosti.
Mezi 24 startujícími znamenaly
4 body 9. příčku. Aleš pak startoval ještě
na QUORUM, který dokončil s 16 body.

Sobotní žně flotů
V sobotu byli čeští jezdci vidět vepředu

nejvíce. V soutěži do 110 cm získala Linda
Ohnheiserová na INDOCTRO’S SON Oil
Team 5. místo a Šárka Čapková na CON-
NOR MACLEOD a AVALON’S DJ skončila
10. a 11. místě.

děti či junioři společně hodnoceni s repre-
zentaty, kteří startují na mladých či jiných
koních. Tzn., že v Rakousku není členům
širšího reprezentačního kádru zakázáno
startovat v nižších soutěžích, ale jsou klasi-
fikováni v samostatné skupině.”

Sezóna ve Wr. Neustadtu pokračuje
19. - 21. února a čeští jezdci na startu opět
nebudou chybět. O 14 dní později
5.-7. března pak pokračuje CSI*.

K. Návojová

Drezurní komise ČJF ve spolupráci
s oblastí Praha a JK Epona Praha pořádá
Seminář pro drezurní rozhodčí na téma:
„Rozhodování úloh IM II a Grand Prix”.
Lektorem školení bude rozhodčí Angelia
Henriksen, které bude jako překladatelka
asistovat manažerka drezurní komise
MUDr. Helena Žižková. Školení se koná
27. března od 10:00 hod. a předpokládaný
konec bude v 17:00 hod.

Na programu bude rozbor prvků úlohy
GP podle Dressage Handbook, rozbor úloh
IM II a GP dle video záznamů s následnou
diskusí. 

Seminář je určen specializovaným roz-
hodčím pro drezuru, národním rozhodčím
a případně i jezdcům do celkového počtu
30ti účastníků.

Seminář se koná v areálu JK Epona
Praha a účastníci zaplatí 300,- Kč (hotově
na místě).

Přihlášky se přijímají od specializova-
ných rozhodčích do 22. března, od ostat-
ních po 22. březnu až do celkového počtu
30 účastníků. 

Přihlášky podávejte k rukám
MUDr. Heleny Žižkové na e-mail adrese
helenazizkova@centrum.cz nebo
tel.: 723 972 424  po 19:00 hod.

Seminář nejen
pro rozhodčí

Foto K. Návojová
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Třikrát SP
Mercedesem

z Curychu
Poslední ledno-

vý víkend se sko-
kový cirkus pře-
sunul z lipského
veletrhu do spor-
tovní haly ve švý-
carském Cury-
chu. Autorem
kurzů v poměrně
prostorné hale byl
známý domácí
stavitel Rolf Lüdi
a jeho parkury

byly velmi nápadité. 
V kvalifikaci na nedělní Word Cup, kte-

rou byla v pátek Rolex Grand Prix, dosaho-
valy skoky 155 cm. Jak bývá obvyklé, byla
tato soutěž na body, bez rozeskakování
a o pořadí rozhodoval dosažený čas.

Prubířským kamenem a problémem
hlavně pro menší koně, byla řada se zrcad-
lovými dvojskoky stacionáta, oxer - oxer,
stacionáta a mezi nimi čtyři krátké cvalové
skoky. Ale chytáků bylo víc. Hodně chyb
bylo i na druhém skoku, stacionátě po
obratu. Přesto bylo bezchybných výsledků
jedenáct. Nejlepší vzpomínky na tento den
bude mít britský reprezentant Ben Maher,
který zvítězil v nejrychlejším čase
s 11letým běloušem WONDERBOY III
(Flamenco Desemilly) a dotace 35 tisíc
CHF byla jistě vhodným dárkem k jeho
dvacátým sedmým narozeninám. Výborný,
i když o vteřinu pomalejší byl na druhém
místě Francouz Timothee Anciaume s tma-
vým hnědákem LAMM DE FETAN (Le Tot
de Semilly). Třetí skončil domácí Pius Sch-
wizer s mladou holštýnskou klisnou CARLI-
NA IV (Cavallo) a čtvrtý mistr Evropy Kevin
Staut s 11letou bělkou SEA COAST SIL-
VANA (Corland).

Technický kurz parkuru Světového
poháru byl smolný i pro mnohé z favoritů.
Chyby dělali takové veličiny jako současný
světový Mr. 1  Albert Zoer, i suverénní lip-
ská vítězka Jessica Kürten, dále Gerco
Schröder, Carsten-Otto Nagel, Kevin
Staudt, Marcus Ehning, Rolf-Göran
Bengtsson, Daniel Etter, Edwina Alexan-
der, Pius Schwitzer, Michel Robert a mnozí
další. Jen na trojskoku oxer - stacionáta -
oxer chybovalo šestnáct jezdců.

Bez chyby se do rozeskakování dostalo

(Pokračování na str. 4)

Steve Guerdat

Na Žofín přijďte včas
Již jen dva týdny zbývají do začátku

galavečera jezdeckého sportu Český kůň
2009 na Žofíně. Během něho budou oce-
něni nejlepší jezdci a koně roku 2009 v dis-
ciplínách drezura a skoky. Oficiální pro-
gram zahajuje v pátek 5. března na minutu
přesně v 18.30 hodin a předcházet mu
bude od 18.00 hodin tzv. welcome drink
v podobě sektu či nealkoholického nápoje.

Brány paláce Žofín se otevřou již v
17.30 hodin a organizátoři rozhodně dopo-
ručují naplánovat si příjezd s dostatečnou
rezervou. Pravidelně totiž návštěvníky
večera zdrží v blízkosti Slovanského ostro-
va dopravní komplikace. 

Na Žofín si pro ceny dorazí nejlepší jezdci,
ale tradičně také nejlepší koně. Zatímco
v předchozích letech se téměř stalo pravi-
dlem, že vždy jednoho Koně roku zastupoval
náhradník, letos by měli být oba Koně roku
skutečně přítomni. Organizátoři sice úzkostli-
vě tají, který drezurní a skokový kůň ozdobí
svou stáj titulem Kůň roku 2009, ale jisté je
že potřetí je pro ceny doprovodí zástupci
pražské Městské jízdní policie. Ti budou na
ostrově hlídkovat již od půl šesté. Samotné
ocenění Koní roku 2009 přijde na řadu až
v samotném závěru slavnostního ceremoniá-
lu, což bude zhruba ve 21.00 hodin.

Vůbec poprvé si ale cenu odnesou
i jezdci, resp. majitelé koní, kteří se umístí
na 2. a 3. místě. 

Dvouapůlhodinový program bude zahr-
novat 45 cen pro vítěze a další umístěné
v anketě o Jezdce a Koně roku, ale také

v ČSOB Poháru Jezdectví, či v prestižních
seriálových soutěžích (Český drezurní
pohár, Český skokový pohár a Dance and
Jump Czech Junior Cup). Dalších 10 sym-
bolických ocenění si odnesou výherci
veřejné ankety o Jezdecký Tip roku, do níž
se zapojilo 1106 majitelů mobilních telefo-
nů. Ti odeslali přesně 3580 SMS zpráv.
Celkem si jednu, nebo více cen odnese
podle informací pořádající redakce časopi-
su Jezdectví 36 různých osob. 

Nebude se však jen oceňovat, ale tradič-
ně i rekapitulovat uplynulá sezona se
zaměřením na různé kategorie závodů.
Chybět nebude ani tentokrát překvapení
večera.

Pokud nechcete při galavečeru Český
kůň na Žofíně chybět, tak si neváhejte včas
objednat vstupenky. K dostání jsou zatím
ve všech kategoriích od 299,- do 990,- Kč.
I za nejlevnější vstupenky budete mít
umožněn přístup do všech prostor paláce
Žofín a opět bude připraveno několik desí-
tek míst v divadelním uspořádání ve Vel-
kém sále pro majitele vstupenek bez umís-
tění, resp. s místem v Malém či Rytířském
sále. Objednávat si je můžete e-mailem na
adrese: galavecer@jezdectvi.cz, nebo
telefonicky na číslech: 222 817 808-9. 

Na závěr ještě jedna důležitá informace
pro příznivce internetových televizních pře-
nosů. Přestože v loňském roce byl on-line
přenos velmi úspěšný, v letošním roce se
ho pořadatelé rozhodli nezrealizovat a tak
na Žofín musíte osobně.

Nové logo na plese
V úterý 2. února proběhla schůzka

zástupců ČJF a společnosti Dance and
Jump. Jednání předcházel výběr z nabídky
dvou zájemců o vybavení reprezentantů na
oficiálních výjezdech při reprezentaci ČR
a ČJF. VV ČJF zvážil jako výhodnější
nabídku společnosti D&J, jejíž zástupci tak
mohli prezentovat svoji představu.

Na základě návrhů společnosti Dance
and Jump vyberou manažeři jednotlivých
disciplin v průběhu března výrobce repre-
zentačního oblečení, které pak bude sou-
částí oficiální výbavy při výjezdech např. na
MS, ME, CSIO apod. Oficiální reprezentan-

ti budou na reprezentačním oblečení vedle
loga společnosti D&J nosit i nově vytvoře-
né logo Czech Team. To bylo schváleno již
v prosinci minulého roku, ale jeho podobu
zatím ČJF tají. Veřejnosti bude poprvé
představeno na galavečeru jezdeckého
sportu v Praze na Žofíně.

Zástupci společnosti D&J již kolekce
oblečení pro české reprezentanty naplno
připravují a jednou z firem, která bude
manažerům představena jako novinka na
českém trhu je i italská společnost ANIMO.
Její produkty nabízíme k posouzení i čtená-
řům Jezdce

Foto Dirk Caremans
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Mercedesem...
(Dokončení ze str. 3)
nakonec devět dvojic. Velmi svižnou jízdu
předvedla hned první z nich Jeroen Dub-
beldam (NED) s 11letým hnědákem BMC
VAN GRUNSVEN WHISPER (Querelle)
s výsledkem 0/38.39. Domácí Niklaus
Schurtenberger s mohutným běloušem
CANTUS (Cantus) jel opatrně a přesto
chyboval - 4/44.47. Žijící legenda Hugo
Simon (67) s hnědkou UKINDA (Emilion)
jel jako za mlada. Mocně podporován pub-
likem ale shodil oba prvky dvojskoku a jeho
výsledek byl 8/38.63. 

Skvělá byla před nadšeným hledištěm
domácí Clarissa Crotta s 11letým ryzákem
WESTSIDE V. MEERPUTHOEVE (Balou-
bet du Rouet) a časem 0/38.63 obsadila
druhou příčku. Dlouho se ale neradovala,
protože ji překonal hned další startující
Svante Johansson (SWE) s hanoverským
hřebcem SAINT AMOUR (Stakkato)
0/38.20. Fantastický byl hned následující
Lars Nieberg (GER) s tm. hnědákem LEVI-
TO (Lupicor) a časem 0/36.70 se ujal
vedení. Ještě rychlejší byl Timothee Anci-
aume s 11letým hř. LAMM DE FETAN, ale
jen za cenu chyby 4/36.22. Snažil se i Beat
Mandli s oldenburským LOUIS IV (Lord
Pezi), ale z přemíry snahy chyboval hned
dvakrát 8/36.0.

Do varu dostal své publikum 28letý Steve
Guerdat s belgickým hřebcem TRESOR (Papil-
lon Rouge).  Obrovské štěstí měl na předpo-
sledním skoku. Za cenu nejvyššího rizika dosá-
hl výsledku  0/35.93 a po právu zvítězil. 

Vítěz získal nové auto a za druhé místo
dostal Lars Nieberg šek na 45 tisíc CHF.
Třetí Svante Johansson inkasoval 25 tisíc,
Jeroen Dubbeldam patnáct, Clarissa Crotta
dvanáct a na Timothee Anciaume na
šestém místě zbylo deset tisíc CHF.

Smůlu měl CORNET OBOLENSKY
(Clinton), špičkový kůň Marko Kutschera,
který si při provádění před parkurem způ-
sobil prasklinu vnitřní kopytní kůstky. Nic-
méně veterináři předpokládají jeho návrat
do třech měsíců.

V Curyšské hale se také předvedl
Argentinec Jose Larocca, který je v tuto
chvíli pod drobnohledem jezdecké veřej-
nosti coby nový majitel fenomenálního OKI
DOKI (Jodokus). V páteční Grand Prix
v sedle zkušeného SON OF MARCO (Irco
Marco) vzdal v poslední třetině parkuru,
když už měl na kontě 24 bodů. V hlavní
soutěži, ve Světovém poháru,  pak
s 13letým holštýnem CON AIR (Contender)
skončil s 21 body třicátý pátý.
Webová stránka: www.Mercedes-csi.ch

V Bordeaux hrál
hlavní roli stavitel
První únorový víkend strávili zájemci

o body do Světového poháru na jihozápa-
dě Francie, v kongresové a výstavní hale
v centru vyhlášené vinařské oblasti Borde-
aux. I zde byl autorem parkuru jeden z nej-
renomovanějších stavitelů současnosti,
Němec Frank Rothenberger. Ale ani tady,
podobně jako před čtrnácti dny v Lipsku,
nemohl být s výsledkem práce spokojen.
Rozdíl byl v tom, že v Lipsku přešlo základ-
ní parkur bez chyby šestnáct jezdců, v Bor-
deaux to byli dva.

Už při prohlídce parkuru viděli diváci, že
se chystá něco vyjímečného. Nejen míry
všech třinácti překážek, ale hlavně distan-
ce mezi šestnácti skoky byly velice nároč-
né. Všechny skoky byly také během soutě-
že minimálně jednou pobořeny. Těžká byla
řada s trojskokem, velmi ošidný byl mohut-
ný triplebar po obratu, hodně chyb bylo
i v závěrečné řadě, ale chybovalo se všu-
de. Každé polevení v koncentraci se oka-
mžitě vymstilo. Byl to jistě jeden z nejtěž-
ších parkurů v celé historii Světového
poháru. Většina výsledků tak byla dvouci-

Philipp Weishaupt - CATOKI skončil při SP
v Bordeaux na 2. místě

Foto Ch. Bricot

Marcus Ehning - LECONTE  zvítězili v Bor-
deaux

Foto Ch. Bricot

ferných a osm bodů znamenalo velmi
dobrý výkon. Jedno shození mělo pouhých
pět jezdců.

První ze dvou avizovaných hrdinů starto-
val až jako patnáctý. Byl jím úřadující mistr
Německa 25letý Philipp Weishaupt, se
skvělým holštýnským pepinierem CATOKI
(Cambridge). V situaci, kdy okolní šampióni
kupili chybu na chybu, působila jeho plynu-
lá, suverénní jízda jako zjevení. Až do třicá-
tého startujícího se zdálo, že žádné roze-
skakování nebude. Tím třicátým byl jeho
reprezentační kolega Marcus Ehning,
s tmavým hnědákem LECONTE (Lasino).
I on vyvinul veliké úsilí aby proplul všemi
úskalími bez úhony a v cíli sklidil bouřlivé
ovace publika.

Tři a půl centimetru
Rozeskakování bylo dramatické a rozuz-

lení velmi napínavé. Mladý Weishaupt
nechtěl dát svému protivníkovi nic zadar-
mo. Jel velice svižně, ale udělal chybu
a tak se zdálo, že to svému protivníkovi
usnadnil. Marcus Ehning se zpočátku sna-

žil jit na nulu, jenže i on shodil mohutný
oxer, musel zrychlit a zbývající čtyři skoky
překonal v dostihovém tempu. O výsledku
nakonec rozhodla jedna setina vteřiny
a o tu byl v cíli rychleji zkušenější Ehning.
„Nebylo to dnes jednoduché" přiznal se
později. „Kurs byl opravdu složitý, všechno
se muselo řešit hodně rychle a skoky byly
velké a široké. Pro mne je to určitě největší
vítězství s Leconte a jsem s ním velice spo-
kojen" dodal. Tento 14letý holštýn startoval
s Mathew Williamsem na OH Hongkongu
v barvách Austrálie. Marcus Ehning si na
něj sedl na počátku minulého roku.
„V poslední době jsme udělali několik
dobrých výsledků. Dařilo se nám i v Ger-
man Classics, ale tohle je určitě doposud
náš největší úspěch.”

Phil ippe Weishaupt si tak pouze
povzdechl: „Není to jednoduché startovat
první, když jste jenom dva v rozeskaková-
ní, a když ten za vámi je Marcus Ehning.
Mně by se normálně moc líbilo skončit po
takto těžkém parkuru druhý. Ale ztratit
vítězství jednou setinou vteřiny, to je mi
líto. Víte jaká vzdálenost se ujede v této
rychlosti za jednu setinu? Tři a půl centi-
metru! Marcus toho už vyhrál dost, s třemi
a půl centimetry bych to raději vzal dneska
za něj", uzavřel mladý Philippe.

Výsledek:1, LECONTE (Marcus Ehning)
Ger 0/4 39.36; 2, CATOKI (Philipp Weis-
haupt) Ger 0/4 39.37; 3, KATCHINA MAIL
NORMANDIE 2012 (Patrice Deleveau) Fra
4/66.01; 4, WINNINGMOOD (Luciana Diniz)
Por 4/68.17; 5, CASH (Marco Kutscher) Ger
4/68.55; 6, IDEAL DE LA LOGE (Roger-
Yves Bost) Fra 4/69.12; 7, LOUIS IV (Beat
Mandli) Sui 4/69.98; 8, ULYSSE (Pius Sch-
wizer) Sui 8/65.18; 9, SILVANA (Kevin
Staut) Fra 8/65.66; 10, QUARCO DE
KERAMBARS (Rik Hemeryck) Bel 8/67.06
Podrobné výsledky naleznete na:
www.jumping-bordeaux.com

Proč nebyl Nesvačil
Příznivci hřebčína Favory Benice a Jiřího

Nesvačila se na závěrečné vystoupení ve
Světovém poháru našeho reprezentanta
těšili marně. Jen několik hodin před odjez-
dem oznámili majitelé hřebčína, že ze zdra-
votních důvodů jezdce musí výjezd do Bor-
deaux zrušit. Podrobnosti nám přiblížila
manažerka hřebčína Benice Romana Krau-
sová: „Zdravotní indispozice Jiřího Nesvači-
la byla jen jedním z důvodů zrušení výjezdu.
Dá se říci, že nám trochu přišla vhod. 

Přestože jsme byli před zahájením halo-
vého Světového poháru ujištěni, že desítka
nejlepších čtyřek světa je brána jako čest-
ný host závodů a náklady spojené se starty
budou z větší části hrazeny, skutečnost
byla trochu jiná. Ke cti maďarských pořa-
datelů musím říci, že ti své závazky splnili
úplně. Pořadatelé v Lipsku již tak velkorysí
nebyli. Z Francie však přišly požadavky,
které by naši stáj zatížily náklady přes
100 000,- Kč. A to jsme ani za možnost
prezentace mezi nejlepšími drivery světa
nebyli ochotni obětovat. I proto jsme využili
skutečnosti, že Jiří Nesvačil nebyl zcela fit
a z účasti pro nás v závěrečné soutěži
jsme se omluvili.”

Pohár z Viga
pro Edwinu

Třinácté kolo kvalif ikací Světového
poháru bylo uspořádáno o druhém únoro-
vém víkendu  v severošpanělském přístav-
ním městě Vigo. Ne všem z pravidelných
účastníků se chtělo vážit cestu až k Atlan-
tickému oceánu a tak se na startu předsta-
vilo jen třicet tři jezdců. Autorem parkurů
zde bývá domácí stavitel Avelino Rodrí-
guez Miravalles a ani letos tomu nebylo
jinak. Možná i pod dojmem toho co se dělo
minulý týden v Bordeaux, nebyl jeho kurz
z těch obtížných a většina koní s ním
neměla výraznější potíže. Do rozeskaková-



ní se tak dostala celá
třetina jezdců ze startov-
ního pole. Na zkráceném
parkuru byly tři prudké
obraty a dvě dlouhé
vzdálenosti svádějící
k rychlému cválání.
Vyhrát se snažili všichni
a diváci se dobře bavili.

Kurz otestoval jako
první Francouz Patrice
Deleveau s 12letou
hnědkou KATCHINA
MAIL (Calvaro). Jel sviž-
ně, ale nepodařilo se mu
udržet čisté konto -
4 body. S velkou podpo-
rou publika startovala
domácí Pilar Lucrecia
Cordon s holštýnským
hřebcem HERALD
(Heraldik). Z přemíry
snahy však udělala tři
chyby. Lépe se dařilo
Judy-Ann Melchior se
šikovnou 10letou hněd-
kou CHA CHA Z (Cart-
hago Z). Šla s nulou
a čas měla 51.61. Marco
Kutscher s mohutným holštýnem CASH 63
(Carthago) by asi vyhrál, ale hned zkraje
chyboval a tak se snažil alespoň být co
nejrychlejší - 4/44.92.  O poznání opatrněji
jel Beat Mandli s oldenburským valachem
LOUIS 162 (Lord Pezi) a vyplatilo se mu
to. Nic neshodil a s časem 50.29 se ujal
vedení. Evropský šampión Kevin Staut
s 11letým hř. LE PRESTIGE ST LOIS
(Quidam de Revel) nepochopitelně stál už
před prvním skokem a v křeči dokončil za
17 bodů. Chybu udělal i Holanďan Harrie
Smolders s výbušným hřebcem EXQUIS
OLIVER Q (Quattro). Velký den měla Edwi-
na Alexander s ryzákem CEVO SOCRA-
TES (Darco). Její 15letý valach byl jistý i ve
vysokém tempu na skocích, skvělý v obra-
tech a výsledkem bylo nedostižných 46.75
sekund a čisté konto. Rychlejší byl Steve
Guerdat s 13letou JALISCA SOLIER (Alli-
gator Fontaine), ale s jedním zaváháním.
Holanďan Leon Thijssen s 10letým hřeb-
cem TINKY WINKY (Numero Uno) chybo-
val hned dvakrát a ani čas nebyl nejrychlej-
ší. Poslední, kdo mohl ještě ohrozit
kurážnou Australanku, byl muž číslo jedna
světového žebříčku Pius Schwizer s belgic-
kým valachem ULYSSE X (Non Stop).
Nasadil vysoké tempo, ale shodil dva sko-
ky a bylo rozhodnuto. 

„Poslední kola Světového poháru se mi
moc nedařilo." řekla vítězka později. „Soc-
rates měl skvělou kariéru, ale osm měsíců
se léčil po zranění. Toto byly jeho první
závody a moc jsem nevěděla co od toho
očekávat. Máme za sebou velké výsledky.
Vyhráli jsme spolu v roce 2008 Velkou
cenu v Curychu, o rok později i Velkou
cenu v Göteborgu a také jsme byli třetí ve
Valkenswaardu. On je neuvěřitelně chytrý
a odvážný a dnes byl naprosto úžasný!"
řekla, s vědomím, že je již pohodlně kvalifi-
kována do dubnového finále v Ženevě.

Oficiální výsledky: 1. Edwina Alexan-
der CEVO SOCRATES (Darco) Aus 0/0
46.75; 2. Beat Mandli LOUIS (Lord
Pezi)Sui 0/0 50.29; 3. Judy-Ann Melchior
CHA CHA Z (Carthago Z) Bel 0/0 51.61; 4.
Marco Kutscher CASH 63 (Carthago) Ger
0/4 44.92; 5. Steve Guerdat JALISCA
SOLIER (Alligator Fontaine) Sui /4 46.09;
6. Patrice Deleveau KATCHINA MAIL (Cal-
varo) Fra 0/4 46.93; 7. Harrie Smolders
EXQUIS OLIVER Q (Quattro) Ned 0/4
50.34; 8. Pius Schwizer ULYSSE X (Non
Stop) Sui 0/8 46.95; 9. Leon Thijssen TIN-
KY WINKY (Numero Uno) Ned 0/8 51.95;
10. Pilar Lucrecia Cordon Muro HERALD
(Heraldik) Esp 0/12 49.06; 11. Kevin Staut
LE PRESTIGE ST LOIS (Quidam de
Revel) Fra 0/17 63.25;
Podrobné výsledky naleznete na:
www.csivigo.com

Z DOMOVAZE ZAHRANIČÍ

Zahraniční rubriku sestavil  
Václav K. Dvořák

Foto: FEI

Edwina Alexander (CEVO SOCRATES) se po těsném druhém
místě konečně dočkala vítězství ve Světovém poháru

Žebříček ROLEX FEI WORLD CUP po
jedenáctém kole ve Vigu:
1. Pius Schwizer - 66, 2. Marco Kutscher -
65, 3. Marcus Ehning - 64, 4. Edwina Ale-
xander - 60, 5. Kevin Staut - 59, 6. Beat
Mandli - 57, 7. Eric Van der Vleuten - 57, 8.
Philipp Weishaupt - 57, 9. Patrice Deleve-
au - 55, 10. Jessica Kuerten - 53, 11.
Penelope Leprevost - 47, 12. Ludger Beer-
baum - 46, 13. Natale Chiaudani - 43, 14.
Rodrigo Pessoa - 41, 15. Daniel Etter - 40,
16. Steve Guerdat - 39, 17. Michael Whita-
ker - 39, 18. Svante Johansson - 39, 19.
Albert Zoer - 34, 20. Luciana Diniz - 33

Předposlední kolo Světového poháru
bude 25.-28. února v Göteborgu.

Zahraniční
kaleidoskop

Každý kůň je na prodej
Albert Zoer, současný muž číslo dvě svě-

tových tabulek, neodolal výši finanční nabídky
na prodej svého nejlepšího koně, 14letého
OKI DOKI (Jodokus). Jeho novým majitelem
se stal Argentinec José Larocca (41), který
se umístil na 56. místě v soutěži jednotlivců
na OH v Hongkongu a v tuto chvíli stojí na
168. příčce světového žebříčku. 

Po vítězství ve SP v Londýně prodal své-
ho nejlepšího koně další z holandských
jezdců Eric van Vleuten (společně se spo-
lumajitelem Wim van de Leegte). Desetile-
tého hnědáka VDL GROEP TOMBOY
(Emilion) koupila dědička řeckého rejdařství
Athina Onassis a v budoucnu bude v sedle
tohoto výjimečného koně její brazilský man-
žel Alvaro Alfonso de Miranda Neto.

Další ze špikových koní, který změnil na
počátku roku svého majitele je 12letý hře-
bec ACANTUS GK (Acorado), který byl
doposud spjat s bavorským jezdcem Max
Kühnerem. Kupcem je 18letá španělská
naděje Manuel Annon, kterého jsme viděli
před dvěma lety v Praze na Císařském ost-
rově, kde zvítězil na ME juniorů. 

Matine byla uspána
Smutná zpráva se týká nezapomenutel-

né bílé klisny BLUE HORS MATINE (Silver
Moon), která se postarala o senzaci v prů-
běhu drezurních soutěží na posledních
WEG v Cáchách. Tehdy 8letá dánská klis-
na zde uchvátila svými impozantními chody
a spolu se svým jezdcem Andreasem Helg-
strandem získala kromě týmové bronzové
i skvělou individuální stříbrnou medaili
v GPS. Jen nedávno jsme se z tisku dozvě-
děli, že byla zařazena do chovu. Nyní přišla
zpráva, že se nedočkáme ani jejích potom-
ků. Ve výběhu na pastvě si způsobila kom-

plikovanou zlomeninu levé přední nohy
a přivolaný veterinář už neměl žádnou šan-
ci na záchranu této zázračné klisny.

Piet Raymakers končí
Držitel individuální stříbrné a týmové zla-

té medalie z OH 1992 v Barceloně, týmový
mistr světa a ikona holandského skokové-
ho jezdectví Piet Raymakers, (vlastním
jménem Petrus Josephus Raijmakers)
oznámil, že po konkůru v s’Hertogenbosch
ukončí svou bohatou mezinárodní kariéru. 

Třikrát pozitivně
Stejně jako závodní sport, ani dopingové

případy nemají žádnou zimní přestávku. Na
CSI W v italské Veroně byla v listopadu loň-
ského roku zjištěna dopingová substance
Fluphenazine u koně CHAMMARTIN, které-
ho jezdila domácí Giuala Martinengo Marqu-
et. Stejný prostředek byl nalezen v říjnu při
tříhvězdičkovém military v italském Cameri
u domácího koně FREDDIE'S STAR, které-
ho jezdil Alberto Basilico. Třetí případ se
týká americké reprezentantky Margie Gold-
stein. U její klisny CAMPELLA byla v dějišti
příštích WEG v Lexingtonu, zjištěna nedovo-
lená substance Hydrocortison.

Totilas plemeníkem?
Doposud deklarovali majitelé současné-

ho drezurního zázraku, 10letého trakén-
ského hřebce TOTILAS (Gribaldi), že se
bude se svým jezdcem Edwardem Galem
zcela koncentrovat na přípravu OH 2012
v Londýně. Náhle však proskočila zpráva,
že se na univerzitě v Utrechtu bude prově-
řovat kvalita Totilasova spermatu a na
základě výsledku rozhodnou majitelé, zda
by přece jen nepřipustil několik vybraných
špičkových klisen. Eventuelní připouštěcí
taxa by měla být 5 000 - 5 500 EUR.

Opravené srdce
Během vyšetření před plánovanou ope-

rací tříselné kýly bylo zjištěno u devětapa-
desátiletého rakouského reprezentanta
Thomase Frühmanna nebezpečné zúžení
koronární tepny. Lékaři mu proto provedli
zákrok, při kterém tuto tepnu vyztužili dvě-
ma implantáty.

Jezdecká velmoc
na Kavkaze

Belgický jezdec Patrick Mc Entee bude
v budoucnu reprezentovat Azebajdžan.
Podlehl vábení nového trenéra azebajd-
žánských jezdců Nelsona Pessoy, který
pro tuto kavkazskou republiku buduje silný
skokový tým.

Jedničkou je Pius
Top ten únorového světového žebříčku:

1. Pius Schwizer SUI (3162.50), 2. Albert
Zoer NED (3126.00), 3. Marcus Ehning
GER  (3050.00) 4. Eric Lamaze CAN
(3023.12), 5. Kevin Staut FRA (2791.67) 6.
Mclain Ward USA (2695.37), 7. Harry
Smolders NED (2650.00) 8. Edwina Ale-
xander AUS (2621.50) 9. Rolf-Göran
Bengtsson SWE (2606.67), 10. Ludger
Beerbaum GER (2592.25).

Další Sandro Boy       
Francouzský chovatel Marc Hiriart Dur-

ruty je velkým fanouškem Marcuse Ehnin-
ga a jeho 17letého oldenburského hnědáka
SANDRO BOY. Proto připustil své dvě klis-
ny tímto hřebcem a loni pomohl oběma
jeho potomkům na svět. Letos se rozhodl
využít příležitosti startu tohoto jezdce na
konkúru v Bordeaux a jedno z hříbat mu
daroval. „Je to pro mě velká čest a projev
obdivu k Marcusi Ehningovi. Pro mě to
také znamená skvělou příležitost sledovat
růst svého koně ve stáji nejlepšího jezdce
na světě." vyznal se chovatel.



REPORTÁŽE SPORT

Kolekce hřebců ERC Mnětice
V rámci prvního předváděcího dne před-

vedl 14. února tým reprodukčního centra
ERC Mnětice celkem 14 hřebců, kteří
budou působit na stanici v sezoně 2010.
Osm hřebců bylo předvedeno i ve skoku ve
volnosti. Mezi nimi i dva noví holštýnští
hřebci pronajati na rok 2010 - CARPALO
(po Carpaccio) a MONTREAL (po Indoctro).

I letos budou k dispozici stálí hřebci jako
plnokrevný MINERAL (Mys), třetí sezonu

Vyhlašujeme výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa 

„SPRÁVCE NOVÉHO 
JEZDECKÉHO AREÁLU" 

v olomouckém kraji. Vhodné i pro pár. Předpokládaný nástup
1. července 2010
Podmínky: nutnost přestěhování - trvalé bydliště v jezdeckém
areálu,  kladný vztah ke koním, vzdělání v oboru chovatel koní -
není  podmínkou, praxe u koní, znalost problematiky chovu,
výcviku koní i jezdců, jezdecké, cvičitelské a agroturistické licen-
ce vítány - nejsou podmínkou, ŘP - B,C, BE, T, odpovědnost,
samostatnost, organizační schopnosti, práce na PC, komunika-
tivnost.
Nabízíme: nový kompletně zařízený byt 2+1, dobré platové pod-
mínky, možnost ustájení jednoho vlastního koně, možnost sebe-
realizace a uplatnění zkušeností v prostředí malebné krajiny.
Životopisy s fotografií zasílejte do 31. 3. 2010 na adresu:
HARYSERVIS II., Ostravská 25, 772 00 Olomouc

Bližší informace: 585 311 077

Jezdecký ples s nejdelší tradicí pořádá na severní Moravě JK
Opava Kateřinky. Letos se uskutečnil již po 56. Opět se konal
v krásných prostorách zámku v Hradci nad Moravicí. V průběhu let
se ale ples stal oblíbeným zimním setkáním jezdců nejen ze
Severní Moravy. Pestrý program vyvrcholil po půlnoci soutěží jez-
deckých Star Dance. Soutěž deseti jezdeckých tanečních párů
hodnotila porota profesionálních tanečnic za spoluúčasti Vladimíra
Hrušky. Všichni soutěžící  tančili s velkým nasazením. Mezi nejús-
pěšnější patřil Josef Kincl ml. s Kateřinou Mestenhauserovou
nebo Marek Hentšel se Zuzanou Brátovou. Nakonec ale zvítězil
René Sípoš se svou partnerkou. Obdivuhodné výkony na parketu,
dobrá zábava - takže si již na konci plesu všichni říkali „Zase za
rok nashledanou”.

Na dálnice
bez obav

Od 1. 1. 2010 je zpoplatněno používání
českých dálnic, rychlostních silnic a vybra-
ných silnic I. třídy elektronickým mýtem pro
vozidla nad 3,5 t. Zároveň nově došlo ke
změně definice zpoplatněných vozidel. Pro
určení hmotnostní kategorie je nyní rozhodují-
cí celková hmotnost vozidla. Při připojení pří-
věsu nebo návěsu k vozidlu se jejich hmot-
nost nesčítá. V praxi to znamená, že vozidla
do 3,5 t s připojeným vlekem jsou zpoplatně-
ny pouze dálniční známkou do 3,5 t bez ohle-
du na celkovou hmotnost soupravy s vlekem.

Nabízím výrobu 
venkovních a vnitřních boxů, oken, vrat, žlabů,

přístřešků, parkurových
překážek, kotců pro psy,

nově i kolotočů, atd.
Pronájem 

turnajových boxů. 

Tel: 728 162 407

Montreal

Carpalo

CRY FOR ME (Catoki) i podruhé WER-
BESPOT (World Magic). V nabídce je
i nově tříletý SAGITTA (Sandreo), hřebec
s drezurními předpoklady. Vedle tradičních
plemen je v nabídce i VIDAR (pony ČSP),
WHITE TIGER (norik), ARTIST-L (hafling)
a SACRAMOSO Espada XI (starokladrub-
ský kůň). 

Divácká účast byla veliká. Další předvá-
děcí den je plánován na 14. března opět
od 12:00 hodin. Pro více informací o hřeb-
cích s připravovanou fotogalerie a krátkou
videonahrávkou sledujte na:
www.muller-equine.cz -náv-

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová

Redakce Jezdce 
oznamuje změnu adresy. Veškerou
korespondenci žádáme zasílat na: 

Ing. Cyril Neumann 
Zámecký areál Ctěnice 
190 17 Praha 9-Vinoř



SPORT INZERCE

Tvrdá zima si vybírá daň
Letošní dlouhá a zmrzlá zima komplikuje jezdcům život i přes

stále se zvyšující komfort jezdeckých středisek. Problematický
terén či zvýšenná bujnost koní si bohužel vybrala krutou daň i dvě-
ma fatálními zraněními významných koní.

V jezdeckém středisku v Herouticích si 4. února při pohybu ve
volnosti v hale rozdrtil spěnkovou kost NATAL v jehož sedle starto-
vala Jana Perníčková i v soutěžích -T- a byla v českém týmu i na
pražském ME. Zranění bylo natolik vážné, že kůň musel být utra-
cen.

Druhý případ se odehrál v Hořovicích, kde se v lonžovacím kru-
hu podobně vážně zranil FOX ON THE RUN, se kterým byla Natá-
lie Vysušilová členkou juniorského týmu v Istanbulu a startovala
i v soutěžích -ST-. Zde se majitelé rozhodli k dlouhé a nákladné
léčbě, ale definitivně bude o budoucnosti koně rozhodnuto v prů-
běhu měsíce.

Blahopřejeme...
Dvě blahopřání k narozeni-

nám putují tentokrát do chova-
telských kruhů

Dodatečně přejeme vše nej-
lepší významnému chovateli
panu ing. Leopoldovi Jelínko-
vi z Rosic, který 28. ledna
oslavil 65. narozeniny.

Kulaté životní jubileum 60 let
také oslaví 11. března součas-
ný prezident svazu chovatelů
ČT Karel Růžička z Velkých
Němčic.

Na rozhraní šedesátých
a sedmdesátých let dosáhl
Karel Růžička řadu sportov-
ních i trenérských úspěchů.
Později začal systematicky
věnovat především chovatel-
ství. Nyní je jeho jméno spo-
jeno s Farmou Rufa Velké
Němčice a i nadále získává
mnohá chovatelská ocenění.
K blahopřání přátel obou cho-
vatelů se připojuje i redakce
Jezdce Karel Růžička
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Ve stejném termínu (30. 1.) jako spřežení v Hradištku se jezdci
spřežení sešli i v severomoravských Trojanovicích. Zde se konalo
2. kolo I. ročníku Moravského halového vozatajského poháru. První
kolo hoby soutěží bylo již na sklonku roku 2009 ve Frenštátě pod
Radhoštěm.

V programu trojanovických hoby spřežení se objevilo pět jedni-
ček. Zde byl nejlepší Martin Cáb (přísedící P. Vahalík) ze Stáje Cáb
Životice. V soutěži dvojspřeží malých koní startovala čtyři spřežení
a zvítězil M. Novák (přísedící Z. Žákovčík) ze Stáje Žako Býškovice.

V kategorii dvojspřeží byli pouze dva startující a zde byl rychlejší
opět Martin Cáb (přísedící M.Kučerka).

Na závěr mimo soutěžní klání předvedl své čtyřspřeží Jaroslav
Juráň ze Stáje Valentino Hustopeče.

Finále Moravského halového vozatajského poháru se koná
v sobotu 27. února opět v Trojanovicích, tentokrát již od 11.00 hodin.

Adepti na start ve finále musí mít absolvováno alespoň jedno
kolo vypsané ve Frenštátě či v Trojanovicích. Bližší info a výsledky
předešlých kol včetně videa a fotogalerie najdete na www.kone-
trojanovice.estranky.cz

M. Strnadel z domácí stáje SKL Trojanovice startoval s koněm
ČESTR


