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V dnešním čísle dostávají ti z Vás, kteří neměli
možnost úhrady předplatného převodem z účtu,
složenku na předplatné pro rok 2011. Složenka je
pro Vás také signálem, že dosud neevidujeme
Vaši platbu. Pokud jste již předplatné uhradili
a přesto je ve Vaší zásilce složenka, prosím ihned
kontaktujte redakci. Máme i letos opět několik ne-
identifikovatelných plateb.

V tomto roce zůstává pro čtenáře Jezdce
vše při starém a předplatné pro rok 2011 je opět
696,- Kč (včetně Jezdecké ročenky 2010) resp.
566,- Kč. Předplatné prosím poukažte na
č.ú. 247738349/0800 v.s. 2011. 

Po loňském organizátorském výkonu rodiny Hrudkových
se letošního pony galavečeru dne 13. února ujala stáj JK
Český Dvůr v čele s Kateřinou Vašákovou. 

Jako místo pořadatelé zvolili S-centrum v Benešově.
Výborná volba místa i náplň programu měly za výsledek
jeden z velmi povedených pony galavečerů. 

Večerem prováděl stejně jako loni Jan Matuška. Odměny
jezdcům předávali Hana Vašáryová, Antonín Klaus a Michal
Moudrý. Úvodní slovo večera měl i prezident ČJF Jaroslav
Pecháček. 

Jezdci bodovali ve všestrannosti, drezuře a parkuru. Při-
tom poslední dvě zmíněné disciplíny měly jako každoročně
dvě věkové katego-
rie, 8-12 let a 13-16
let. Novinkou v hod-
nocení bylo zahrnutí
všech bodujících
jezdců ve vypsaných
soutěžích. V parku-
rovém ježdění se
jejich počet vyšplhal
na 104 dvojic. Dru-
hou novinkou bylo
vyhodnocení 10 nej-
lepších oproti loň-
ským pěti. Bohužel
mnoho jezdců umís-
těných právě na 5-
10. místě se nedo-
stavilo. 

Vůbec nejúspěš-
nějším klubem se
stal JK Mělník. Ve
skocích získal obě
prvenství, a to záslu-
hou Lenky Heřma-
nové (FÍK 2, 8-12
let) a Karolíny Háj-

Vítězka skokové kategorie 13-16 let
Karolína Hájková

Nejlepší z mladších drezurních jezdkyň zleva: M. Pavlisová,
A. Hrudková, S. Vingrálková a T. Markusková

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová

JEZDECKÁ ROČENKA ’10

Jezdecká ročenka je tady
Ti z Vás, kteří si objednali Jezdeckou ročenku 2010 ji dostá-

vají právě s tímto jezdcem. Doufáme, že se Vám bude líbit a že
pro vás bude, vedle fotografických reportáží z hlavních událostí
sezóny 2010, zajímavá i její textová část, která je věnována
budoucnosti českého CSIO. Těšíme se na ohlasy čtrnáctého
pokračování této jedinečné kroniky jezdeckého sportu v ČR.



podobných problémů,
požádala jsem před SJH
Fr. Lomského (e-mail
10.8.), aby nám logo
Czech teamu poslal, že
máme přímo v Drásově
firmu na vyšívání
a necháme si logo dle potřeby vyšít. Odpo-
věď zněla, že to nemůže, protože vyšít logo
může jen firma Dance and Jump. Na otázku,
koho tedy vlastně logo Czech teamu je,
jsem nedostala odpověď.

Ohledně výjezdu do Kentucky jsme si
zajišťovali vše sami. Tedy i oblečení. Vyšívá-
ní loga jsme vzdali, protože posíláním věcí
do Prahy a zpět by bylo pro nás naprosto
časově nerealizovatelné. 

Každopádně na jedné ze tří deček logo
našité máme (více nášivek jsme  do té doby
nedostali). Možná právě tady vznikla naše
chyba, že jsme si neuvědomili, že má být na
všech dečkách.

Zde ale vracíme k základní otázce. Máme
sponzory, které musíme, u voltiže kde jinde
než na dečce, propagovat. Jak potom vše
řešit? Logické se mi zdá, alespoň je střídat. 

Před odletem do Kentucky jsme řešili vel-
ké množství dalších závažných problémů, se
kterými nám nikdo nepomohl.

O tom, že Petr Eim veze nějaké nášivky
s logem, jsme se dozvěděli až po odjeté
povinné sestavě.

Jak vznikla pokuta?
Další věcí k zamyšlení je, jak vznikla výše

pokuty?  50% z odměn? Proč tedy nebyla
sankce žádána od odměněných, ale má být
stržena z rozpočtu voltižní komise?

Výsledkem je, že se tak mohou pohádat
členové voltižní komise. Ta samozřejmě sní-
žení rozpočtu odmítá.

A tak jsme znovu u toho, že peníze ode-
vzdá Jana Sklenaříková s Lukášem Klou-
dou? Je ovšem potřeba zdůraznit, kdo je
vlastně trestán? Dva závodníci-studenti, kte-
ří několik let patří mezi nejlepší reprezentan-
ty ČJF. Reprezentaci by bez podpory rodičů,
oddílu a sponzorů nikdy nezvládli. 

Bez přestávky 18 let lonžuji na té nejvyšší
úrovni. Pamatuji si, jak si v dobách kdy se
o to nikdo nestaral, závodníci sami z vlastní
iniciativy našívali loga federace, vlajku ČR,
aby bylo vidět, odkud jsme. Za těch 18 let,
kdy jsem byla osobně mimo jiné u 6. místa
na Světových hrách v Haagu, 8. místa na
Hrách v Cáchách (nejlepší výsledek právě
Lukáše z celé české výpravy) si nepamatuji,
že by někdo z těchto reprezentatů, natož
lonžérů, dostal nějakou odměnu!

Zůstaňme u neodměňování
A tak si říkám, nezůstaneme raději

u „NEODMĚŇOVÁNÍ"? Jsem přesvědčená,
že bychom čtyři měsíce po návratu z MS
žádný problém neřešili…. 

Nezbývá, než na závěr říct, že se můžu
takto za celou výpravu omluvit za pochybe-
ní, které na MS v Kentucky z naší strany
vzniklo, které ovšem nebylo záměrné, spíše
vyplynulo z chaosu, který s tímto výjezdem
byl spojen. K tomuto chaosu přispěl
i zaměstnanec ČJF. Je tedy zřejmé, že
k pochybení nedošlo pouze z naší strany.

Často při reprezentačních výjezdech pra-
cujeme nad rámec svých povinností. Na MS
v Kentucky jsme odletěli nejen proto, že
jsme sami sehnali potřebnou finanční část-
ku, ale i proto, že jsme se nevzdali a do
poslední chvíle bojovali se všemi problémy.

Věřím, že po přečtení těchto řádků a dopi-
sů od závodníků, které zaslali na VV a Radu
bude rozhodnutí zrušeno a peníze v rozpo-
čtu voltižní disciplíny zůstanou. 

MVDr.Petra Cinerová
(redakčně upraveno a zkráceno)

SPORT REPORTÁŽE

Jak to bylo s absencí loga
Czech Team v Kentucky?

Zápis z 82. zasedání VV ČJF, o.s.
dne 15.12.2010

9. VV upozorňuje, že dle dostupných doku-
mentačních materiálů (fotografie z WEG
2010) nerespektovali reprezentanti Jana
Sklenaříková a Lukáš Klouda podmínku
smlouvy s Dance and Jump a neumístili na
dečku logo Czech Team. Jediný reprezen-
tant, jehož kůň byl vybaven logem Czech
Team, byl Petr Eim. Podle informací od ing.
Lomského informoval voltižní komisi, na
jejím jednání zaměřeném na účast na
WEG, o smluvní podmínce umístit na dečku
logo Czech Team při všech sestavách
v rámci WEG 2010. Manažerka poukazova-
la na potíže při zařizování všech náležitostí
spojených se smlouvou. Manažeři ostatních
komisí toto však vyvrací. Oficiálních repre-
zentačních výjezdů bylo v roce 2010 několik
na úrovni ME v disciplínách skoky, vše-
strannost, vytrvalost a MS v jednospřeží
(dále výjezdy typu CSIO atd) a vždy byla
smlouva ze strany reprezentantů dodržena.
VV předloží Radě návrh postihu: 50% výše
odměn (= 30 000,- Kč) uděleným za repre-
zentaci J. Sklenaříkové, L. Kloudovi a V.
Kaštylovi (vedoucímu ekipy) odečíst z roz-
počtu voltiže pro rok 2011.
Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s.

dne 15.12.2010
4. Rada odsouhlasila sankci v případě nedo-
držení smlouvy s Dance and Jump ze strany
voltižních reprezentantů (J. Sklenaříkové a L.
Kloudy) na WEG 2010. Postih ve výši 50%
odměn udělených voltižérům a vedoucímu
ekipy za úspěšnou reprezentaci (= 30 000,-
Kč) bude odečteno z rozpočtu voltižní repre-
zentace na rok 2011.

O nás bez nás
Reakce vedoucí naší výpravy

v Kentucky Petry Cinerové
Zhruba začát-

kem ledna jsem
byla náhodně
dotázána, co
říkám zápisu z VV
ČJF, ve kterém se
píše o pokutě
udělené některým
voltižním členům
startujících na
WEG v Kentucky.

Protože zápisy
z VV pravidelně

nečtu, dozvěděla jsem se o udělené pokutě
skutečně náhodou. Překvapilo mě to přede-
vším proto, že jen několik dní před tímto
zasedáním VV, se na Strahově konalo slav-
nostní předávání odměn za reprezentaci na
Světových hrách a všichni se tvářili velmi
přátelsky. Nikdo nás na žádné problémy neu-
pozornil. Nenapadlo  by mě proto přečíst si
zápis, ve kterém jsem se dozvěděla o trestu.

Nejsmutnější na celé věci je, že se
naprosto bez problémů rozhodlo o nás, bez
nás. Nikdo se nás na nic neptal, především
na to, zda jsme logo na dečce skutečně měli
či neměli. Lepší příležitost zeptat se zástupci
federace, než na zmiňovaném předávání
odměn, neměli. Závodníci nedostali žádný
prostor na svoji obhajobu, či omluvu. 

V zápisu z VV se píše, že nás sekretář
ČJF F. Lomský  o všech podmínkách s pou-
žitím loga informoval. To je omyl. Pan Lom-
ský naopak na některé naše dotazy nedoká-
zal v danou dobu odpovědět, protože ještě
přesně nevěděl, jak to vše bude. 

Problémy s logem nastaly již před ME
juniorů. Nepřišla nám objednaná trička
s vysvětlením, že nebyla a šičky měly v té
době dovolenou. Abychom se vyvarovali

Otevřený dopis od L. Kloudy     
Vážený pane Prezidente, Rado, Voltižní

komise. Rád bych se vyjádřil k situaci, kte-
rá nastala po předání ocenění za reprezen-
taci na Světových jezdeckých hrách v Ken-
tucky.

Gesto, které federace učinila nás velice
potěšilo a patřičně jsme si ho vážili. Valnou
část jsme vrátili do společného rozpočtu,
který je i přesto stále děravý po tak nároč-
né výpravě. O to více nás zaskočilo sdělení
o snížení odměny.

Nejdříve bych se chtěl pozastavit nad
tím, jak je možné udělit trest bez možnosti
se hájit? V žádném případě zde nechci
zlehčovat jakékoliv dohody či ujednání
v rámci ČJF. Můj osobní názor je takový,
že jsem, ať již já osobně, tak také zbytek
mého týmu, udělali maximum pro úspěšné
zvládnutí výjezdu, který do té doby nikdo
z nás nezažil a při jehož organizaci nám
byl, ať již kdokoliv, pouze minimálně nápo-
mocen. ...Opravdu Vás mohu ujistit, že zís-
kávání informací, zajišťování nezbytných
náležitostí a současná aktivní příprava pro
podání co nejlepších možných výsledků
byly mnohdy až nečekaně náročné a daly
by se možná srovnat s organizací větších
závodů, ne pouze účasti na nich....

Osobně cítím, že jsem pro dobrou
reprezentaci učinil maximum a stejně tak
zbytek mého týmu a nemyslím si, že na
tom něco mění užíváni či neužíváni loga,
jež navíc nebylo záměrné. .... pro úspěš-
ný start na  této akci bylo zapotřebí splnit
množství podstatně významnějších nále-
žitostí. Kromě toho, reprezentačních
výjezdů se účastním již více než deset let
a za tuto dobu se pro mě neoddělitelnou
součástí ...stalo logo ČJF a česká vlajka.
Oba tyto artikly jsme využívali v plné míře
a hrdě jsme se k reprezentaci ČR a Čes-
ké jezdecké federace, hlásili. V souvislosti
s tím mě napadá, že jsem byl osobně na
federaci, ještě od pana Lomského,
vyzvednout právě upomínkové předměty
a vše, čím bychom se mohli lépe prezen-
tovat. Předpokládám tedy, že právě tehdy
byl čas, kdy jsme měli obdržet případné
nutné dovybavení, které jsme jinak mohli
postrádat. Pokud se tak mělo stát, do
našich rukou se nic s logem Czech team
nedostalo....

Mrzí mě, že nám nebyl dán prostor se
k tomuto problému vyjádřit, zejména dříve,
než-li došlo k zveřejnění i v jezdeckých
magazínech. Lukáš Klouda 

Reakce Jany Sklenaříkové
Souhlasím se vším, co napsal Lukáš

Klouda v dopise. ....mojí snahou bylo zís-
kat logo Czech team v elektronické
podobě v křivkách, abychom mohli toto
logo použít jak na dečku pod madla, tak
i na propagační bulletin, který jsem já
osobně s pomocí designera vytvářela.
U žádné jiné firmy, kde jsme také logo
žádali, nenarazili na problém, že by logo
nebylo k dispozici.....Vím, že chyba byla
jak na naší straně, tak i na straně druhé
a negativní odpověď na žádost vyšít si
logo sami na vlastní náklady nás velmi
mrzela. Jana Sklenaříková

(redakčně upraveno a zkráceno)
Kompletní materiál si můžete přečíst na
www.ceskavoltiz.cz



ZE ZAHRANIČÍ ZPRÁVY

Vyjádření ČJF
Na otevřené dopisy našich vol-
tižních reprezentantů reagoval
VV ČJF při svém zasedání ve

středu 16. února
Výkonný výbor ČJF na svém jednání

16. 2. 2011 projednal citované dopisy
MVDr.Petry Cinerové, Lukáše Kloudy
a Jany Sklenaříkové. 

Dne 28. 5. 2010 proběhla schůzka vol-
tižní komise, na které byl přítomen teh-
dejší generální sekretář ČJF ing. Franti-
šek Lomský, který zde informoval
o znění smlouvy o spolupráci s Dance
and Jump a používání loga Czech Team
v průběhu oficiálních reprezentačních
výjezdů. Jakkoliv může být MVDr. Petrou
Cinerovou zpochybňována správnost
a úplnost informací, které ing.Lomský na
této schůzce zástupcům voltiže předal, je
bez debat, že manažerka komise ing.
Nora Hořická informovala o podmínkách
použití loga Czech Team všechny pří-
padné účastníky Světových jezdeckých
her (WEG), včetně Dr. Cinerové, Lukáše
Kloudy a Jany Sklenaříkové znovu píse-
mně emailem poslaným 14. 7. 2010.

O povinnosti vybavit koně logem na
dečce pod madlo tedy věděli jmenovaní
minimálně dva měsíce před konáním
WEG. Faktem je, že organizační zajištění
takové akce, jakou jsou WEG v zámoří je
jistě velice náročné a maximální zásluhy
členům TJJ Lucky Drásov nikdo neupírá,
ale omluva či vysvětlení partnerovi ČJF
firmě Dance and Jump, s.r.o. jako satis-
fakce porušení smlouvy o spolupráci asi
jen těžko postačí. Navíc dle smlouvy vyu-
žíváme bezplatně služeb advokátní kan-
celáře Toman, Devátý a partneři, s.r.o.
v značném rozsahu a při oprávněném
vypovězení smlouvy z důvodu jejího
porušení ze strany ČJF, bychom asi jen
těžko hledali podobně výhodnou mož-
nost využít služeb tak renomované advo-
kátní kanceláře.

Vypovězení smlouvy ze strany Dance
and Jump, s.r.o. z důvodu jejího nere-
spektování v průběhu WEG zcela reálně
hrozilo a nedošlo k němu pouze díky
shovívavosti našeho smluvního partnera.
Zřejmě i s přihlédnutím k tomu, že ostat-
ními disciplínami byla smlouva dodržena
na všech oficiálních reprezentačních
výjezdech v roce 2010.

VV ČJF navrhl postih (nikoliv pokutu)
ve formě krácení odměny udělené Lukáši
Kloudovi, Jane Sklenaříkové a vedoucí-
mu ekipy V. Kaštylovi ve výši padesát
procent, což schválila Rada ČJF dne 15.
12. 2010. Jednalo se o mimořádnou
odměnu, která nebyla vyplacena ze
zdrojů disciplíny na rok 2010, ale z ostat-
ních zdrojů ČJF a tady bychom chtěli
upozornit, že VV ČJF a Rada ČJF měli
z důvodu jednoznačného porušení
Reprezentačního řádu ČJF (čl.3) mož-
nost krátit tuto odměnu v celém jejím roz-
sahu. 

Závěrem je třeba konstatovat, že
i když oněch padesát procent (30 000,-
Kč) bude pro rok 2011 odečteno z rozpo-
čtu voltižní disciplíny, je na komisi, jak
s těmito prostředky nakládá a přerozdě-
luje je. Svým rozhodnutí, co a komu
bude v sezóně 2011 hradit, může voltižní
komise zcela legitimně zabránit tomu,
aby porušení Reprezentačního řádu ČJF
ze strany třech osob postihlo i další spor-
tovce účastnící se voltižních výjezdů
v roce 2011.

Jelikož byly dopisy adresovány kromě
VV ČJF také Radě ČJF budou tyto pro-
jednány na nejbližším zasedání Rady
ČJF dne 30. března 2011.

Tak jsme zase byli v televizi
A bohužel hned v hlavním zpravodajství komerční televize. To samo o sobě již nevěs-

tí nic dobrého. Pro ty z vás, kteří jste to neviděli. V poměrně rozsáhlém zpravodajském
spotu byl promítnut amatérský záběr ze skokového tréninku, při kterém je jezdkyní kůň
neomaleně a primitivně šikanován a po pádu i dvakrát nakopnut do břicha. To vše za
pasivní asistence za trénink zodpovědného (a jistě i proškoleného) „odborného" trenéra.
Největší pikantností tohoto smutného příběhu, na kterém si NOVA náležitě smlsla je, že
se to vše událo na území Střední odborné školy v Lanškrouně. Ve středisku, které by
samo mělo být nositelem jezdecké vzdělanosti. Celý záznam vysílání můžete vidět na
www.equichannel.cz

Zdá se nepochybné, že díky medializaci bude vůči aktérům této hipologické nechut-
nosti zakročeno. První signály již zazněly, zatím pouze ze strany zaměstnavatele aktérů
kauzy. Jsem zvědav, zda fatální selhání „odborníků“ bude mít odezvu i u ČJF.

Otázkou ale zůstává, jak dalece extempore z Lanškrouna představuje v našem sou-
časném jezdeckém pojetí komunikace s koněm výjimku. Vkrádá se otázka, jak hluboko
se na školním kolbišti střední zemědělské školy chování jezdce a trenéra vychýlilo od
standardu. Vždyť násilnému chování vůči koním, ve více či méně primitivní podobě,
jsme často svědky všichni. Nedokáži posoudit, jak je celkově na západ od našich hranic
situace jiná. Pokusím se tedy alespoň v našich podmínkách analyzovat důvody, které
tomuto chování nahrávají:

1. Jezdecký sport sice zajistil koním po ztrátě jejich hipomobilní důležitosti důvod exi-
stence, ale bohužel nedokázal udržet jejich společenské sociální postavení.

2. Laické veřejnosti jsou sice předkládány různé výklady vztahu koní k soutěžení, je
ale zřejmé, že samotná soutěž probíhá pouze mezi jezdci.  

3. Klasická jezdecká vzdělanost byla postupně zcela zaměněna za účelový sportovní
trénink.

4. Cílem tohoto tréninku není hluboký rozvoj staletých zkušeností mezidruhové komu-
nikace mezi koněm a člověkem, ale úspěch na sportovním kolbišti.

5. Odborníci vhodní k dosažení těchto cílů nejsou hodnoceni podle toho, jakým způ-
sobem cíle dosahují, ale především cenností dosažených met.

6. Bouřlivý rozvoj jezdeckého soutěžení přináší obrovskou závislost na penězích.
7. Ve snaze získat tyto prostředky, jsou přes veškeré deklarace potřeby koní odsunu-

ty až na poslední místo. 
8. V jezdectví, které bylo a bezesporu i vždy bude závislé na empatii a trpělivosti, chy-

bí to hlavní - čas a vztah.
9. Současné společnosti stále více chybí vůle k překonávání obtíží.
10. Člověk se stal středem světa.

Co z této bilance důvodů vyplývá? Vztah člověka ke koním se ocitá ve slepé uličce.
Jezdecký sport postupně ztrácí své pozice a řada lidí je díky současnému pojetí jezdec-
tví vháněna k alternativním jezdeckým činnostem. Bylo by ale bláhové se domnívat, že
zde se koním ubližuje s menší intenzitou.

Je tedy nějaká cesta? Té přemýšlivější části jezdecké populace jistě pomáhá lepší
vzdělanost. I když v naší současné společnosti v institucionální podobě téměř absentuje
(viz příklad „jezdecké školy") ti, kdo po vzdělání touží, již mají jisté možnosti, jak je zís-
kat.

Naše národní jezdecká organizace není v současné době schopna tento vzdělávací
systém nijak zaštítit. Její činnost je definitivně zcela vyplněna organizací sportovního
soutěžení. Zde má tedy jedinou možnost něco ovlivnit. Bez vzdělávání a aktivního
vyhledávání odborníků to však nepůjde. Jedině jejich prostřednictvím bude možné
akcentovat soutěže, které tápající laickou jezdeckou veřejnost povedou správným smě-
rem. Dnes je již jasné, že závody s počítáním padajících překážek a měřením sekund to
nejsou.

Nevýhodou jezdeckého sportu je, že výkonnost v soutěži nemusí být informací
o správnosti cesty. Jezdec je leckdy úspěšný ne proto, že na koni seděl, ale i přesto, že
jezdil právě on.

Pokud nebude nastaven systém, který jezdecké veřejnosti potvrdí správnost jezdec-
kého postupu, neočekávejme výrazné zlepšení na vrcholu pyramidy. Budeme stále jen
slýchat stesky na peníze.

Excesům podobným tomu lanškrounskému zcela nezabráníme nikdy. Lidských hňupů
bude vždy dost. Měli bychom se však pokusit ukázat, že není cílem překonat soutěž
podle současných soutěžních kritérií. Šanci by měli dostat i ti, kteří věří v korektnost
a ve vztahu ke koni před sebou netlačí pouze svoje ego. Cyril Neumann

Galavečer pony...
Dokončení ze str. 1

kové (SABINA 3, 13-16 let). V drezuře
se nejlépe umístila Anna Hrudková
(VIKI 3), která nestačila pouze na
vítězku mladší kategorie Michaelu
Pavlisovou (TRINKA - JS U ryzáčka).
Ve starší kategorii se z vítězství rado-
vala loňská mistryně ČR Kateřina
Rosická (EMIL-R - JK Céva). Ve vše-
strannosti obhájila loňské vítězství Pet-
ra Přidalová (LUK - Pony klub Olešni-
ce). Ta svou výhrou zakončila
úspěšnou pony kariéru. Stejně tak byla
loňská sezona poslední pro zúčastně-
né K.Hájkovou, D.Řezníčkovou (obě
JK Mělník), I.Hronovou (JS Opatrný
Hořovice), D.Moudrou (Stáj Moudrý)
a K.Pospíšilovou (TJ JS Montar). 

K. Návojová
Vítězku kategorie všestrannosti Petru Přída-
lovou dekoruje manažer komise Ant. Klauz



Ve Vigu 
Michel Robert

Hned další týden po konkůru
v Bordeaux viděli příznivci halo-
vého skákání jedenácté kolo
Světového poháru na severozá-
padě Španělska, v přístavním
městě Vigo.

Autorem kurzu byl domácí sta-
vitel Avelino Rodríguez Miraval-
les a je nutno říci, že jeho práce
vzbudila značné rozpaky. Možná
to bylo proto, že v třiceti pěti
členném poli figurovalo jedenáct,
většinou neznámých jezdců
z hostitelského státu, nebo to byl
jen nedostatek stavitelských zku-

šeností. Ať tak, či onak, výsledkem bylo, že
přes základní parkur přešlo sedmnáct jezd-
ců bez chyby a dalších deset si odvezlo jen
čtyři body. To je na této úrovni něco zcela
neobvyklého. Zajímavější podívanou tak
nabídlo až rozeskakování.  

Zde se už závodilo a diváci si přišli na
své. Z přemíry snahy shodil tři skoky Mar-
ko Kutscherovi CORNET OBOLENSKY
a stejně dopadl i Simon Delestre v sedle
NAPOLI DU RY.  S osmi body skončili
postupně Michael Whitaker s GIG AMAI,
Denis Lynch na ABBERVAILVAN HET
DINGESHOF, Pius Schwitzer  - ULYSSE
X, Steve Guerdat - JALISCA SOLIER
i vítěz z minulého týdne Philipp Weishaupt
na CATOKI. Jednu chybu udělala Cristina
Toda s 13letým holštýnem CASHMIRE
(Cash), stejně jako Jesus Garmendia
Echevarria s francouzským hnědákem
LORD DU MONT MILON (Afreco). O nic
lépe si nevedl ani Ludger Beerbaum
s hřebcem CHAMAN (Baloubet du Rouet)
a olympijský vítěz Jeroen Dubbeldam
s 12letým BMC VAN GRUNSVEN SIMON
(Mr Blue). Na nervy diváků zahrál domácí
favorit Sergio Alvarez Moya s ryzkou MME
POMPADOUR (Apache d’Adriers), když
po úžasném výkonu a v daleko nejlepším
čase shodil poslední skok. Bez chyby
zůstalo jen pět jezdců. Skvělý byl vítěz
pražského MEY Manuel Anon Suarez
s 10letou RACKEL CHAVANNAISE (Vol-
taire), stejně jako Lars Nieberg, který
potvrzuje oprávněnost svého znovuzařa-
zení do německého „A" kádru s holštýnem
LORD LUIS (Lasino). Ještě lepší byla pří-
ležitostná manekýna a matka dvou dětí
Malin Baryard-Johnsson, s perspektivním
hřebcem H&M TORNESCH (Lux Z).
Vyhrát chtěla i světová jednička Kevin
Staut, s výbornou bělkou SILVANA DE
HUS (Corland). Velké divadlo však před-
vedl nejstarší účastník, 62letý veterán
Michel Robert. Jeho 13letá hnědka KEL-
LEMOI DE PEPITA (Voltaire) šla v úchvat-
ném tempu, skvěle točila a výsledkem byl

čtyři a to je velmi nadějné. Cato-
ki loni připouštěl velké množství
kobyl a má už několik velmi
dobrých potomků. Za poslední
čtyři měsíce jsme se dostali jen
na čtvery závody. Tady v Borde-
aux je letos jeho první konkůr od
vánočního Londýna, ale chystám
se s ním příští týden do Viga.
Bude obtížné ho dostat do Lip-
ska, neboť f inále Světového
poháru bude velmi pozdě a upro-
střed připouštěcí sezóny. Není to
optimální, ale uvidíme. Ve stáji
mám do velkého skákání tř i
koně. CATOKI, SOUVENIR
a ještě jednoho devítiletého po
Montender."  Svěřil se šťastný
vítěz.

Kompletní výsledky najdete
na: 
www.jumping-bordeaux.com

naplno a na Catokiho mu přebývalo jen
sedm desetin.  Za ním na třetí příčce skon-
čil jen o jednu setinu pomalejší stříbrný
medailista z poslední olympiády Rolf-
Göran Bengtsson s 16letým valachem
NINJA LA SILLA (Guidam).  Zajímavostí
rozeskakování bylo, že z dvanácti účastní-
ků jen jeden chyboval.

Kompletní výsledek: 1. CATOKI (Phi-
lipp Weishaupt) GER 0/0 34.05, 2. NAPOLI
DU RY (Simon Delestre) FRA 0/0 34.79, 3.
NINJA LA SILLA (Rolf-Goran Bengtsson)

SWE 0/0 34.80, 4. J'TAIME FLA-
MENCO (Billy Twomey) IRL 0/0
34.88, 5. ULYSSE X (Pius Sch-
wizer) SUI 0/0 35.29, 6. CHA-
MAN (Ludger Beerbaum) GER
0/0 35.52, 7. WISCONSIN (Ser-
gio Alvarez Moya) ESP 0/0
36.09, 8. NOBLESSE DES
TESS (Rene Lopez) COL 0/0
36.28, 9. CORNET OBOLEN-
SKY (Marco Kutscher) GER 0/0
37.28, 10. LORD LUIS (Lars Nie-
berg) GER 0/0 37.30, 11. EVLI
NANDELE (Mikael Forsten) FIN
0/0 42.58, 12. AD ASHLEIGH
DROSSEL DAN (Alvaro de
Miranda) BRA 0/8 36.00.

Němci po šesté
Pro Němce to bylo už šesté

vítězství z deseti odjetých soutě-
ží. „Věděl jsem, že pokud chci
vyhrát, tak musím riskovat. Ten
obrat nebyl snadný, ale řekl jsem
si, že o tom nebudu příliš pře-
mýšlet a udělám to!"  řekl Philipp
později. „Bylo mi jasné, že bych
nebyl dost rychlý, kdybych tu
překážku objížděl. Dvacet bodů,
které jsem dostal za toto vítězství
je pro mě velmi důležitých"
poznamenal. „Moc mi záleží na
tom, abych se podíval do lipské-
ho finále, ale měl jsem málo
bodů. Teď už jich mám čtyřicet

Desáté kolo
Světového pohá-
ru v jihofrancouz-
ském Bordeaux,
vidělo první úno-
rovou neděli, bez-
mála šest t isíc
návštěvníků. Par-
kur, který v pří-
jemně prostorné
hale postavil
jeden z nejuzná-
vanějších evrop-

ských stavitelů Uliano Vezzani z Itálie, měl
dva prubířské kameny. Byla to především
řada z triplebaru, na pět cvalových skoků
ke dvojskoku, kde se dost chybovalo
a náročný byl i následný trojskok - stacio-
náta a dva mohutné oxery, který byl hlavně
pro subtilnější koně hodně dlouhý. Přitom
se nedá označit kurz za nějak extrémně
obtížný. Ze třicetidevíti členného pole pou-
ze tři jezdci vzdali a jen dva skončil i
s dvouciferným výsledkem. Čtrnáct jezdců
mělo jednu chybu a čistých bylo dvanáct.
Francouzské publikum bylo poněkud zkla-
mané, že z deseti domácích jezdců se do
rozeskakování dostal jenom jeden, zato
Němci tam byli všichni čtyři.

Rozeskakování bylo postavené velice
chytře a při tak velkém počtu účastníků se
nedalo nijak spekulovat. S jednou výjim-
kou. Tou byl 25letý mnichovský rodák Phi-
lipp Weishaupt, v sedle figurantního hol-
štýnského hřebce CATOKI (Cambridge).
Po druhém skoku si trochu nadjel, otočil
svého hřebce do protisměru a protáhl se
skulinou pod stacionátou, kterou ostatní
objížděli. Hodně tím ušetřil, ale musel
odskočit na 160 cm vysoký oxer z jednoho
cvalového skoku. Udělal to brilantně
a v jeho podání to působilo velice jednodu-
še. Čas, který tím docílil, byl skvělý a už ho
nikdo nedokázal překonat. Na stejnou tra-
su si ještě troufl jenom jeho zaměstnavatel
Ludger Beerbaum s 12letým hřebcem
CHAMAN (Baloubet du Rouet), ten však
zbytek parkuru zdaleka nejel s takovým
úsilím a skončil až šestý. Domácím udělal
radost Simon Delestre s ryzákem NAPOLI
DU RY (Baloubet du Rouet), který šel
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Úžasný CATOKI

Philipp Weishaupt na CATOKI se stal vítězem desátého
kola západoevropského Světového poháru v Bordeaux

Domácímu publiku udělal v Bordeax radost Simon Delest-
re na NAPOLI DU RY, který skončil o 0,74 s druhý



43.80, 12. JALISCA SOLIER
(Steve Guerdat) SUI 0/8 45.86,
13. ULYSSE X (Pius Schwizer)
SUI 0/8 45.91, 14. ABBERVAIL
VAN HET DINGESHOF (Denis
Lynch) IRL 0/8 46.26, 15. GIG
AMAI (Michael Whitaker) GBR
0/8 47.80, 16. NAPOLI DU RY
(Simon Delestre) FRA 0/12
47.87, 17. CORNET OBOLEN-
SKY (Marco Kutscher) GER 0/12
56.39.

Opět CATOKI
Velkou cenu vyhrál Philipp

Weishaupt - CATOKI (Cambrid-
ge), druhá byla Edwina Alexan-
der s 16letým belgickým ryzá-
kem CEVO SOCRATES (Darco)
a třetí Sergio Alvarez Moya
s tmavým hnědákem WISCON-
SIN 111 (Darco).

Kompletní výsledky najdete
na: www.csivigo.com 

Po jedenácti
kolech Kevin

Staut
Pořadí po jedenáctém kole: 1. Kevin

Staut FRA - 96, 2. Meredith Michaels-Beer-
baum GER - 73, 3. Rolf-Goran Bengtsson
SWE - 73, 4. Billy Twomey IRL - 63, 5. Ser-
gio Alvarez Moya ESP - 61, 6. Rodrigo Pes-
soa BRA - 56, 7. Ludger Beerbaum GER -
51, 8. Philipp Weishaupt GER - 50, 9. Lars
Nieberg GER - 47, 10. Christian Ahlmann
GER - 46, 11. Malin Baryard-Johnsson
SWE -  44, 12. Harrie Smolders NED - 43,
13. Simon Delestre FRA - 42, 14. Marcus
Ehning GER - 40, 15. Michael Whitaker
GBR - 37, 16. Marco Kutscher GER - 34,
17. Carsten-Otto Nagel GER - 33, 18. Pilar
Cordon ESP a Pius Schwizer SUI - 31  

Do konce kvalifikací Západoevropské
ligy už zbývají jen dvě kola a nejbližší bude
v Göteborgu, v neděli 27. února.

ZE ZAHRANIČÍZE ZAHRANIČÍ

Zpravodajství ze zahraničí připravil Václav K. Dvořák

Michael Robert na KELLEMOI DE PEPITA zvítězil ve
Světovém poháru ve španělském VIGU

Druhý ve Vigu Kevin Staut (SILVANA DE HUS) je po jedenácti kolech ve vedení kvalifikace
západoevropské ligy pro Světový pohár

takřka jeden a půl vteřinový náskok na
nejbližšího konkurenta. 

Kompletní výsledek: 1. KELLEMOI DE
PEPITA (Michel Robert) FRA 0/0 45.88, 2.
SILVANA DE HUS (Kevin Staut) FRA 0/0
47.22, 3. H&M TORNESCH (Malin Bary-
ard-Johnsson) SWE 0/0 48.15, 4. LORD
LUIS (Lars Nieberg) GER 0/0 48.95, 5.
RACKEL CHAVANNAISE (Manuel Anon
Suarez) ESP 49.14, 6. MME POMPA-
DOUR (Sergio Alvarez Moya) ESP 0/4
43.92, 7. BMC VAN GRUNSVEN SIMON
(Jeroen Dubbeldam) NED 0/4 46.29, 8.
CHAMAN (Ludger Beerbaum) GER 0/4
46.36, 9. LORD DU MONT MILON (Jesus
Garmendia Echevarria) ESP 0/4 47.67, 10.
CASHMIRE (Cristina Toda) ESP 0/4 58.40,
11. CATOKI (Philipp Weishaupt) GER 0/8

Kyra Kyrklund
u Švédů

Známá finská drezuristka Kyra Kyrklund
vystřídá u švédského týmu německého tre-
néra Hubertuse Schmidta, který se vzdal
této funkce, aby mohl věnovat více času
své vážně nemocné manželce.

JOLY COEUR
uhynul

Ve věku 25let uhynul na koliku belgický
ryzák JOLY COEUR. Jeho kariéra byla
spojena s německým jezdcem Franke Slo-
othaakem, se kterým získali mnoho vel-
kých triumfů. Tím největším bylo zlato pro
německý tým na OH 1996 v Atlantě.

Sven Holmberg
plní slib

Švéd Sven Holm-
berg, viceprezident FEI
a předseda skokové
komise FEI splnil svůj
slib, který vyslovil před
volbou prezidenta FEI
vloni v l istopadu na
Thajvanu. Ten zněl, že
pokud se prezidentkou
i na další volební obdo-
bí stane princezna

Haya Al Hussein, odstoupí ze všech svých
funkcí.

Z FEI dorazila 10. února zpráva, že
Sven Holberg splnil tento slib a odstoupil
z okamžitou platností z obou svých funkcí.

Sven Holmberg byl předsedou skokové
komise od roku 2005 a v následujícím roce
se stal první místopředsedou FEI. Ve funk-
ci předsedy skokové komise byl potvrzen
na valném shromáždění FEI v Kodani
v roce 2009. Vloni v listopadu byl jedním ze
tří kandidátů na prezidenta FEI.

Předsedou skokové komise se stal s oka-
mžitou platností John Madden (USA), sou-
časný místopředseda skokové komise
a standardní volba nového předsedy proběh-
ne na valné hromadě FEI letos v listopadu.

Na obzoru velké
Superfinále

Poprvé v historii jezdeckého sportu se
stane dějištěm hned čtyř finále Světového
poháru jediný pořadatel. Tato výjimečnost
připadne ve dnech 27. dubna až 1. května
Lipsku, kde se uskuteční nejenom finále
SP ve skákání (Rolex FEI) a drezuře
(Reem Acra FEI), ale i halové finále čtyř-
spřeží a finále SP ve voltiži.

Ve skokovém finále je místo pro 43 nejlep-
ších jezdců, kteří se kvalifikují do Lipska
v celkem 132 závodech po celém světě.
Vyvrcholení soutěže bude v neděli 1. května.

Poprvé zažije světové finále nově zajiště-
ný sponzor - módní společnost Reem Acra.
Ta podepsala tříleté partnerství pro drezur-
ním SP. Zde bude ve finále místo pro
18 nejlepších dvojic. Automaticky je kvalifiko-
ván obhájce titulu Edward Gal. Vyvrcholení
soutěže je plánováno na sobotu 30. dubna.

Šestice nejlepších jezdců čtyřspřeží se
v Lipsku utká o další titul v halovém SP
spřežení. Zde je závěrečný závod pláno-
ván na neděli 1. května dopoledne a spon-
zorem soutěže je Sparkasse.

A novinkou v Lipsku bude i finále voltižních
jezdců. K němu se kvalifikuje šest nejlepších
žen a šest mužů a zde je finálové cvičení plá-
nováno na poledne v sobotu 30. dubna
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Volby v oblastech
se blíží

V posledním Jezdci jsme vyzývali
k aktivitě členy ČJF i v jednotlivých
oblastech, před volebními oblastními
Konferencemi ČJF. Reakce v podobě tis-
kového prohlášení připutovala do redak-
ce ze severní Moravy.

Tiskové prohlášení kandidátů
do OV ČJF Severomoravské

oblasti.
Česká jezdecká federace organizuje

celkem 29 000 členů. V Severomoravské
oblasti je organizováno  4 000 členů
(z toho 983 s licencí) ve 187 klubech
s 1 174 koňmi s licencí (stav k listopadu
2010).

Přesto, že si vážíme práce současné-
ho OV a jeho členů, cítíme, že ve vedení
oblasti by mělo dojít ke změně. Rok 2011
je rokem volebním do orgánů ČJF. Na
popud jezdecké veřejnosti v naší Severo-
moravské oblasti vznikl přípravný výbor,
který sestavil kandidátku pro volby do
OV a zároveň zpracoval programové
prohlášení pro nadcházející volební
období.

Mezi hlavní body programu patří zvý-
šení počtu členů OV z pěti na sedm,
z důvodů velikosti oblasti a počtu členů.
Zprůhlednění hospodaření a jeho důsled-
ná kontrola. Zlepšení organizace sportu
s podporou zástupců disciplin.

Jednou z priorit je práce s mládeží,
kdy navrhujeme zřídit odděleně manaže-
ra pro mládež. Cítíme, že by měli být
zastoupeni hobby jezdci. Dát systém
vzdělávání, propagaci našeho sportu
a rozvoji spolupráce s jinými regiony
v ČR i zahraničí. Celý program a před-
stavení kandidátů je k nahlédnutí na
www.jezdectvi.info 

Vyzýváme členskou základnu Severo-
moravské oblasti České jezdecké oblasti
k účasti na oblastní konferenci dne 24.
března v Hradci nad Moravicí, a zároveň
zdvořile žádáme o podporu našeho pro-
gramu a kandidátky.

Richard Bauer, kandidát na člena OV
Iveta Biolková, kandidát na člena OV
David Hrnčíř, kandidát na člena OV
Jaroslav Kincl, kandidát na člena OV
Martin Ohnheiser, kandidát na člena OV
Radovan Šalek, kandidát na předsedu OV
Ladislav Vachutka, kandidát na člena OV

Radovan Šalek, 7.února Ostrava

Humpolec 
je za dveřmi

Další galavečer chystají komise spřeže-
ní a všestrannosti a bude tradičně v Hum-
polci. Letos padl termín na sobotu 26.
února. Na podrobnosti o připravovaném
programu jsme se zeptali Jaroslava
Grodla, který je již řadu let jedním z hlav-
ních organizátorů: „V letošním roce jsme
přistoupili k několika změnám. Ve stylu
slavnostních galavečerů skokového a dre-
zurního sportu budeme i v Humpolci zvát
trojici nejlepších a teprve po jejich před-
stavení se divácí dozví jméno vítěze. Hrát
k tanci i poslechu bude Ludvík Jandourek.
Čestným hostem z nejvyšších příček naší
politické scény bude tradičně senátor
Milan Štech, v současnosti předseda
Senátu Parlamentu ČR.

Předprodej vstupenek zajišťuje stan-
dardně Ladislav Vrátný a pokud máte o
vstupenky zájem kontaktujte ho na tel:
721 226 535 (13:00 - 19:00 hod).

Moravský halový pohár spřežení
Poslední sobotní odpoledne v lednu

(29.1.) patřilo v trojanovickém areálu spře-
žení. Druhý ročník halového poháru zde
pokračoval druhým kolem.  Na start soutěží
jedno a dvojspřeží a dvojspřeží pony se
postavilo celkem 26 soutěžících.  

V jednotlivých dvoukolových soutěžích
museli jezdci překonat halový parkur s 12
překážkami včetně jedné maratónské.

Celý program odstartovaly soutěže dvoj-
spřeží pony (6 start.), kde nejrychlejším
časem po obou kolech a jedné chybě zvítě-
zil Zdeněk Žákovčík ze stáje Žako. 

V poli deseti jednospřeží si první místo

vybojoval albertovský Libor Ziegel s koněm
AMANT. Druhý skončil Jaroslav Petřek
s ANTONIO ze Zubří před Václavem  Cou-
falíkem.

Celkem deset soutěžících měla soutěž
dvojspřeží, kde si  suverénně vedl a nej-
rychlejší jízdou po obou kolech  prvenství
zajistil Václav Coufalík (přísedící Marcela
Ondrušková) ze stáje Coufalík.

Diváky neodradilo ani mrazivé počasí
a divácká podpora byla slušná. Celý Pohár
završilo finále, které se konalo tuto neděli
19. února v Trojanovicích, bohužel po uzá-
věrce Jezdce č. 3. Mischa Klacková

Vítěz soutěže dvojspřeží Václav Coufalík

Mezi jednospřežími byl v Trojanovicích nejlepší Libor Ziegel z Albertovce

Zemský hřebčinec Písek 
srdečně zve příznivce chovu koní

a jezdeckého sportu 
na tradiční, již 

XII. Přehlídku plemenných koní.
Přehlídka se koná v sobotu 

5. března 2011 od 11.00 hod. 

Těšíme se na Vaši účast

Foto Zenon Kisza

Foto Zenon Kisza



SPORT INZERCE

Dodatečně vzpomeň-
me na významného
hipologa Zdeňka Prá-
šila, který ve věku 85 let
zemřel na sklonku minu-
lého roku 14. prosince.
Pan Zdeněk Prášil byl
dlouholetý činovník v jez-
deckém a dostihovém
sportu, zejména jako před-
seda Dostihových komi-
sí, rozhodčí, technický
delegát a také ředitel
zemského hřebčince
v Tlumačově.

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

Seminář 
spřežení

Pro jezdce spřežení je důleži-
tým momentem před každou
sezónou Seminář pořádaný
komisí všestrannosti. Letošní
připravují organizátoři na
4. března a bude se konat opět
v Kolesách.

Rok 2011 je pro jezdce dvoj-
spřeží rokem světového šampi-
onátu. I v letošním roce bude
pokračovat spolupráce jezdců
spřežení se švýcarským rozhod-
čím a bývalým jezdcem H. P.
Rueschlingem. Před samotným
šampionátem plánuje komise
3-4 společné práce s tímto tre-
nérem.

100 let jezdectví
v Londýně

Pořadatel OH 2012 v Londý-
ně oznámil již harmonogram
jezdeckých soutěží pro OH.
Londýnské hry budou pro jez-
dectví významné i tím, že zde
proběhnou oslavy 100 let jez-
deckých soutěží v olympijském
hnutí.

Olympijské hry budou zaháje-
ny slavnostním ceremoniálem
27. července a jezdecké soutě-
že budou probíhat 12 dní. Sou-
těže se budou konat v Green-
wich Park, pouhých 12 minut od
hlavního olympijského stadionu.

První budou na programu
soutěže všestrannosti, které
zahajují 28. července. První dvě
sady medailí budou rozděleny
31. července (družstva i jednot-
livci)

Drezurní soutěže zahájí 2.
srpna a do závěrečného finále
postoupí sedm nejlepších týmů
a 11 jednotlivců. O týmových
medailích se rozhodne 7. srpna
a o jednotlivcích 9. srpna.

První kvalifikace ve skákání
se bude konat 4. srpna a Pohár
národů je na programu ve
dnech 5. a 6. srpna. O individu-
álních olympijských medailích
ve skákání se rozhodne ve stře-
du 8. srpna.

Volný vstup
v Cáchách 

Přípravy na letošní jezdecký
festival v Cáchách (CHIO
Aachen) jsou v plném proudu.
Do konkůru, který se letos
koná od 8. do 17. července,
zbývá již méně než 140 dní.
Cáchy se i tentokrát stanou
důležitým momentem pro vypl-
nění zbylých kvalifikačních míst
pro OH v Londýně.

Prvním vrcholem bude nedě-
le 10. července. Zde bude
všem návštěvníkům vstup vol-
ný. Při tomto dni otevřených
dveří budou diváci prostřednic-
tvím showprogramu lákáni na
další vrcholy, především na
Pohár národů (Mercedes-Benz
Preis), který je na programu ve
čvrtek 14. července. Kompletní
program CHIO Aachen nalez-
nete na www.chioaachen.de

V úterý 15. února oslavil
60. narozeniny majitel stáje
Odolena Voda a chovatel koní
Vladimír Hrnčiar. Vedle své
chovatelské činnosti byl Vlado
Hrnčiar u počátku pořadatelství
velkých jezdeckých závodů
a Velká cena Tarpan stála
u zrodu dnešního CSI Hradec
Králové. Blahopřejeme.

Prodám luční seno, 
včetně dopravy.

Středočeský a severočeský kraj.

Tel.: 774 976 666
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