36. a 29. finále
v Las Vegas

ČJF a on-line
přihlášky

Ve skandinávsklých státech
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Zpráva z Národního hřebčína
Zhruba pět let se hovořilo o evropských dotacích na rekonstrukci Národního hřebčína. Evropské dotace
v našich zemích vždy vzbudily (doufejme, že minulý čas není přílišným optimismem) zájem těch, pro které
jsem v jednom ze starších referátů použil termín “manažeři evropských peněz”. Určitě tak není náhodou,
že se od prvních zmínek o možné investiční injekci do kladrubského hřebčína vystřídali na ředitelské židli
čtyři ředitelé. V běhu je i jedno trestní řízení.
V současnosti je na v posledních letech velmi horkém postu ing. Jiří Machek. Personálně ho „objevil”
ještě ministr úřednické vlády prezidenta Zemana, Miroslav Toman. Jeho pozicí neotřásla ani výměna
v nejvyšší těšnovské kanceláři. Ředitelská židle v Kladrubech tak snad konečně přestává být tak žhavá.
Možná i proto, že evropské peníze budou již brzy utraceny. Roky očekávaná rekonstrukce jede na plné
obrátky. Prvních dvanáct měsíců ředitelování Jiřího Machka tak rozhodně nudných nebylo. O to víc jsem
byl za všechny české hipology a milovníky kladrubského hřebčína rád, když si v nabitém programu udělal
čas a ochotně mě provedl celým staveništěm. Termín vyšel senzačně. Úterý 21. října bylo posledním dnem
babího léta. Možná i proto je zpráva z Kladrub tak optimistická.
ing. Cyril Neumann

Hřebčín
Prohlídku zahajujeme na kladrubském náměstí.
Nemovitosti hřebčína obklopují prostor ze tří stran.
Hřebčín tak vlastně začíná již na kladrubské návsi. I zde se pracuje. Náves je jednou z otevřených ploch, na které projekt pamatoval. Betonový
střed v centru nahradí trávník. Čtvercovou silnici
zevnitř ještě orámuje dlážděný chodník. Stáje na
návsi již mají novou fasádu. Světle zelená barva je
příjemná. Rozruch, který památkáři ohlášením
zeleného hřebčína vyvolali, byl zbytečný. V kombinaci s bílými sokly oken a dalšími prvky na fasádě působí velmi klidně. Stejnou barvu budou
mít všechny budovy hřebčína. Pracuje se i na budově ubytoven. Zezadu vstupujeme do stáje hřebců ve výcviku. Ti bývali tradičně ve vazném stání.
Máme ale 21. století a koně uvázaní za hlavu jsou
již přílišným anachronismem i pro tak starobylou
instituci, jako je Národní hřebčín. Příští generace
mladých starokladrubských běloušů tak bude
v boxech. Památkáři se ale skutečně vytáhli. Přepážky mezi boxy mají tradiční linii, na kterou jsme
v této stáji byli zvyklí. Stěny jsou ukončeny dubovým bedněním s průduchy, barva mříží vesele žlutá.
Pokračujeme středovou volnou stájí. Živě si
vybavuji, jak tudy před již téměř 20 lety procházel
manžel britské královny princ Filip doprovázený
tehdejším ředitelem Norbertem Zálišem. Tomu se
parádní moment prohlídky stájí povedl. Copak

Stáje na návsi již mají novou, zelenou fasádu

Ocenění za jezdce Národního hřebčína
přebíral správce hřebčína ing. Jiří Jehlička

Tečka
za Normandií

Současná uniforma ředitele NH Jiřího Machka
koňař a bývalý prezident FEI Filip, ten působil
mezi starokladrubskými klisnami zcela uvolněně.
Členové doprovodné suity ale vypadali poněkud
stísněně. Nyní vše září novotou. Tolik diskutované
mlatové podlahy volných stájí jsou minulostí.
Nahradil je vrstevnatý betonový
monoblok zakončený speciálním asfaltoživičným kobercem.
Povrch působí pevně a současně pružně. Rozhodně neklouže
a v podobných stájích Evropy
se již osvědčil.
Nová jsou i okna. Před památkáři byl uhájen jejich rozměr, zvětšený po druhé světové válce. Zdravý rozum zvítězil. Zmenšovat stájová okna
by byl nechtěný návrat do
18. století.
Nahlédneme i do vstupní
boxové jedničky. I tady bude
vše nové, včetně uličky z dubových špalků.
Budova podél centrálního
nádvoří pokračuje dvěma sloupovými stájemi. V té první
umožní sloupový půdorys sestavení šesti velkolepých
boxů.
(Pokračování na str. 4)

V úterý 21. října se v pražském hotelu
Chateau St. Havel konalo závěrečné slavnostní vyhodnocení projektu společností
Alltechnology C.Z. a Dibaq a.s. „Češi do
Normandie”. Součástí setkání bylo vyhodnocení české účasti a ocenění výkonů
českých reprezentantů. Ti z nich, kteří byli
osobně přítomni, pak sdělili i své bezprostřední dojmy a zážitky z Her.
Oceněni za své výkony byli uměleckými
předměty, které věnovali Michaela Litovová,
Jiří Jirsa a Soňa Štossová naši reprezentanti
v pořadí: 1. Jiří Nesvačil ml. (spřežení),
2. Zuzana Zelinková (skoky), 3. Martin
Maivald (všestrannost), 4. Anastasja Vištalová (paradrezura), 5. Lukáš Klouda (voltiž)
a jako 6. Jiří Nesvačil st. (spřežení).
Organizátoři také veřejně poděkovali všem partnerům a patronům
projektu.

Inzerce

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
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Zpráva o stavu ...
(Dokončení ze str. 1)
Ve druhé sloupové stáji spatří budoucí návštěvníci přeci jen vazné ustájení. Pouze stáj
starších klisen, které jsou určeny pro výcvik jezdců
Střední školy chovu koní a jezdectví, zůstane
v duchu tradic.
Přes nádvoří u stáje plemeníků pokračujeme
do kryté jízdárny. Ta je ještě celá pod lešením.
Nadcházející lesk mohu jen tušit. Hned vedle se
však z vodárenské věže vylupuje rozhledna.
Návštěvníci budou mít unikátní příležitost spatřit
tereziánský půdorys hřebčína z výšky.
Zadní trakt hřebčína je v duchu tradice doplněn
několika dalšími stájemi s třemi či šesti boxy. Zde
bude možné případné ustájení nemocných koní.

Boxy mladých hřebců připomínají přepážky vazných stájí

Mezi sloupy bude možné vidět vazné ustájení
Hřebčín bude možné spatřit z výšky
A pak se otevře známý a úchvatný pohled na
celé nádvoří. Všechny budovy jsou ovšem pod
lešením. Místo kočárů a koní se zde pohybují stavební stroje. Zcela nová žaluziová okna má i centrální budova hlavního stájového komplexu. Živě
si představuji, jak si u jejích vrat budoucí návštěvníci ověřují, že skutečně zde se protnutím
dvou základních krajinných os nalézá střed celého
kladrubského areálu.
Protější část nádvoří uzavírají budovy, ve středu s Řečanskou branou. V pravé části bude
expozice kočárů. Vedle části s muzeálními unikáty
bude i živá kočárovna. Občas bude nějaký
„exponát” chybět. Ve druhé straně budovy pak
budou opět prostory plné historických předmětů.
Celé to bude zakončeno opět živou sedlovnou
a postrojovnou. V té vedle historických postrojů
budou i ty ke slavnostnímu použití.
Řečanskou branou nahlédneme na dvě jízdárenské plochy. V nejbližších dnech bude položen
sendvičový povrch s gumoplastovými rohožemi.
Při návratu na nádvoří ředitel sděluje, že jeho
snem je i úplná rekonstrukce povrchu centrálního
nádvoří. Nevylučuje, že sen bude brzy uskutečněn. Nádvoří bude opět možné využít pro top
hipologické akce. Živě si představuji ohromené
návštěvníky.
A jsme u zámku. V řadě místností byly odstraněny příčky a vestavby a tak se celá řada
prostor vrátila ke své původní velkoleposti.
Ředitelna bude na stejném místě v prvním patře.
Císařské sály již prošly rekonstrukcí v 90. letech,
ale i zde se pracuje. Staronově bude ornamenty

vyzdobeno i císařské schodiště. Poslední zámecké křídlo nás vrací na kladrubskou náves.
I v něm je několik překvapivě rozlehlých místností.
Díky vestavěným stěnám znaly minulé generace
pouze jejich fragmenty.
Měděná věž kostela oslnivě září. Lze tušit, že

Národní hřebčín v rekonstrukci

i hřebčinská liturgie povýší na evropskou úroveň.
Zámeckou zahradu čeká ještě hodně práce.
Zatím se pracuje na slunečních hodinách. To další
přijde až po zbourání skleněného „parlamentu”.
Pomník normalizační architektury zatím slouží.
Jeho dny jsou ale sečteny.

XXII. ročník | číslo 19
31. 10. – 13. 11. 2014

Reportáže

3

Josefov je již hotov

Tady je střed celého kladrubského areálu

V provozu jsou i volné stáje v Selmicích

Josefov
Stáje klisen jižně od hřebčína nechal vystavět
Josef II. Subtilní komplex je téměř hotov. Obě
volné stáje opět slouží svému účelu. Pracuje se
pouze v centru dvora a na okolních cestách.

Selmice
Hříbárna v Selmicích je rozsáhlejší. Ale i zde se
již “bydlí” v novém. Ve vstupní budově je hotova
pravá polovina. Právě odstavená hříbata osídlila
pravé křídlo volných stájí. Na dokončení čeká protější část. Zatím je zde odhalen velkolepý klenutý
prostor. Všude se pracuje. Dělníci jsou i v Selmicích na každém rohu.
Největší změnou jsou ale nové střechy. Hříbárna byla před 40 lety z nouze pokryta hliníkovými plechy. Účel splnily, ale dívat se na ně bylo
útrpné. Nyní je již více než polovina komplexu pod
tradiční krytinou. Vyměněny byly ze značné části
i celé krovy. Ty se ale postaraly o výrazné zdržení
rekonstrukce. Původní projekt rozsah jejich devastace neodhalil.
Stáje, stáje, stáje. V celém hřebčíně bude možné ustájit 450 koní. Zatím jich ani tolik není.
Postupně ale budou přibývat.
Když jsem prohlídku staveniště domlouval,
ředitel Machek se obával, že budu průběhem prací zděšen. Již jsem v životě zažil mnoho rekonstrukcí a s ním i stavebních provizorií. Zděšen
jsem proto nebyl. Naopak je zcela úchvatné sledovat, kolik práce se za necelých deset měsíců
stihlo. Každý musí poznat, že hřebčín se probírá
do velkolepé krásy. Jeho staletý genius loci bude
ozdoben standardem 21. století. Zařadí se tak
mezi nejkrásnější hřebčíny světa.

Všichni do Kladrub
Evropské fondy tak pomáhají starokladrubskému koni na výsluní. Starokladrubská spřežení byla nedávno vidět na Normandských hrách.
Jiří Machek je na normandský flot patřičně hrdý.
Rekonstrukční rok 2014 bude v pětisetleté historii
hřebčína zapsán významným písmem. Věřím, že
v celém hipologickém světě bude od roku 2015
platit. Kdo nebyl v Kladrubech, neviděl nic!

Pozor na turisty
V současné době se bohužel hipologicky nevzdělaná veřejnost, ke které je nezbytné přiřadit
i většinu politické a státní administrativy domnívá, že chov koní je již pouze reliktem minulých časů.
Při laických úvahách o společenském využití koní tak převládá vedle sportu nejčastěji slovo turismus. V nejhorší formě pak zazní hrůzostrašné - agroturistika. Při tomto slově si vždy
představím turisty v kraťasech a sandálech, jak se klátí v sedle, pod kterým je místo velblouda kůň.
Hipologové nyní musí i v ČR přesvědčit společnost o životnosti staletých zkušeností evropské
civilizace. Díky odbornosti musíme hipologii zajistit místo v současném technologickém světě.
Umožnit laikům, aby pochopili, že vedle prezentace historických souvislostí může kůň i dnes plnit
prestižní společenské funkce. Velkolepé prezentační možnosti starokladrubského chovu, které jsou
již skutečně za dveřmi, musí být v čele tohoto snažení. Národní hřebčín by se měl stát vedle
výstavního centra s mnoha historickými exponáty především nositelem hipologických znalostí tak,
jak nám byly zanechány našimi předky. Turisté musí do hřebčína vstupovat jako do hipologické
svatyně. Především ale musí odcházet povzneseni prožitým zážitkem. Jen tak dokáže naplnit národní kulturní památka - starokladrubský kůň, své poslání. Být živým
uměleckým dílem.
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Ze zahraničí

36. a 29. finále v Las Vegas
Dvěma koly byl zahájen již třicátý šestý ročník skokového Světového
poháru. Prvním finálovým vítězem se stal v roce 1979 tehdy šestatřicetiletý Hugo Simon. Takřka po dvou dekádách dokázal Hugo Simon
zvítězit ještě dvakrát v letech 1996 a 1997. Trojnásobnou vítězkou
z ročníků 2005, 2008 a 2009 je i Meredith Michaels-Beerbaum, vždy
s valachem SHUTTERFLY. Její týmový kolega Marcus Ehning zvítězil
v letech 2003, 2006 a 2010. Nejpozoruhodnější série však dosáhl
Rodrigo Pessoa, který ovládl Světový pohár tři roky po sobě v letech
1998 – 2000. Také Rodrigo Pessoa to dokázal se stejným koněm - se
současným vynikajícím plemeníkem BALOUBET DU ROUET. Desetkrát
ve finále triumfovali němečtí reprezentanti a devět titulů získali jezdci
USA. Obhájcem posledního vítězství z počátku tohoto roku je Daniel
Deusser s hřebcem CORNET D'AMOUR.
Z dvanácti západoevropských kvalifikací jich bude do konce roku 2014 osm. Po říjnovém zahájení
v Oslo a v Helsinkách následují čtyři kola v listopadu. Lyon je na pořadu 2. v rámci tradiční výstavy
Fieracavalli bude další 9. kolo v historické Veroně. Poté se celý cirkus přestěhuje do německého
Stuttgartu (23. 11., zde bude zaháj SP spřežení) a do španělské metropole Madridu (30.11.). Na
prosinec je plánovaný před-vánoční Londýn (22.12.) a konec roku zastihne evropskou elitu
v Mechelenu (30.12.). V roce 2015 pokračuje Světový pohár 18. ledna v Lipsku a 25. ledna v Curychu. V únoru bude jediná kvalifikace v Bordeaux (8. 2.) a poslední se chystá 1. března v Göteborgu.
Světový pohár v drezuře byl zahájen v roce 1985 a současný ročník je dvacátý devátý. Absolutní
a sotva kdy překonatelnou šampiónkou je Holanďanka Anky van Grunsven, která v rozmezí let 1995
– 2008 triumfovala devětkrát. Holanďané také mají nejvíce finálových vítězství - celkem čtrnáct.
Poslední titul získala olympijská vítězka Charlotte Dujardin z Velké Británie s valachem VALEGRO.
Západoevropská liga 2014/2015 bude mít devět kvalifikací. První byla 19. října v Odense. Druhé
kolo je 31. října v Lyonu. Ve Stuttgartu se bude na obdélníku soutěžit 22. listopadu a ve Stockholmu
30. listopadu. Další kola jsou na programu 17. prosince v londýnské Olympii a 31. ledna 2015
v Amsterodamu. V Neumünsteru se bude jezdit 15. února a 28. února v Göteborgu. Závěrečná
kvalifikace se připravuje 14. března v holandském ´s-Hertogenbosch.
Finále ve skoku i v drezuře bude 15. – 19. dubna 2015 v centru amerického zábavního průmyslu
Las Vegas.

Zahájení v Oslo a Odense
Drezurní i skokový Světový pohár zahájil ve společném termínu 19. října. Drezuristy hostilo třetí
největší dánské město Odense a skokané měli pohárovou premiéru v norském Oslo.
vysoký devatenáctiletý německý reprezentant
Sönke Rothenberger. Sedlal 15letého ryzáka
FAVOURIT (Fidermark), kterého jsme ještě před
dvěma lety vídávali se švédskou reprezentantkou Tinne Vilhelmson - Silfvén.
Domácí diváci kvitovali povedený test své
reprezentantky, jedenatřicetileté Agnete Kirk
Thinggaard, s nadějným
11letým hnědákem JOJO
AZ (Ginus).
Hans Peter Minderhoud
s 13letou GLOCK'S FLIRT
(Florestan) předvedl standardně dobrou úlohu.
Škoda jen, že se mu
nepodařilo korektně přeskákat řadu 2-2.
Velmi dobrou, možná
i trochu podhodnocenou
jízdu, viděli diváci také od
Ully Salzgeber s 15letým
ryzákem
HERZRUF'S
ERBE (Herzruf ).
Technicky náročný kür
předvedla Isabell Werth
s 13letým hnědákem
DON JOHNSON FRH
(Don Frederico) a od rozhodčích získala více než
80 %.
Velmi dobrá byla také
Adelinde Cornelissen s nestárnoucím 17letým ryzákem JERICH PARZIVAL
(Jazz).
Nejlépe připraven na
začátek halové sezóny
však byl Edward Gal
s vraníkem GLOCK'S
UNDERCOVER
NOP
(Ferro). Jeho test byl
nejlepší a po zásluze
zvítězil. Byla to pro něj
i částečná satisfakce za
to, že se s tímto koněm
pro jeho náhlé onemocnění na poslední chvíli
nemohl zúčastnit Světových her.
Foto Annette Boe Ostergaard
Kvalifikační Grand Prix
vyhrál se ziskem 84,100
Prvním vítězem Reem Acra FEI World Cup™ Dressage se v Odense % Edward Gal. Druhá
stal Holanďan Edward Gal na GLOCK'S UNDERCOVER
Adelinde Cornelissen zís-

Malá hala v Dánsku

Drezurní jezdci si v Odense hodně stěžovali
na malou halu, kde diváci sedí v bezprostřední
blízkosti obdélníku. V soutěži se představilo
patnáct dvojic. V první polovině startovního pole
zaujal dobře předvedenou zajímavou sestavou
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kala 80,540 % a třetí Ulla Salzgeber 75,720 %.
Isabell Werth se 75,200 % byla čtvrtá.
Další kolo se bude v Lyonu ve Francii v pátek
31. října 2014. Kompletní výsledky z Odense na
www.jbkhorseshows.dk
Pořadí Reem Acra FEI World Cup™
Dressage 2014/2015 po 1. kole: 1. Edward
Gal - GLOCK'S UNDERCOVER NOP (NED)
88,625, 2. Adelinde Cornelissen - JERICH
PARZIVAL NOP (NED) 84,300, 3. Isabell
Werth - DON JOHNSON FRH (GER) 80,275,
4. Ulla Salzgeber - HERZRUF'S ERBE (GER)
79,400, 5. Hans Peter Minderhoud GLOCK'S FLIRT (NED) 77,425, 6. Agnete
Kirk Thinggaard - JOJO AZ (DEN) 74,975,
7. Sönke Rothenberger - FAVOURIT (GER)
74,750, 8. Patrick van der Meer - UZZO
(NED) 71,700, 9. Jeanna Hogberg - DARCIA
VH (SWE) 71,675, 10. Fabienne Lütkemeier QUI VINCIT DYNAMIS (GER) 71,375,
11. Paulinda Friberg - DI LAPPONIA T (SWE)
71,325, 12. Morgan Barbancon Mestre VITANA V (ESP) 70,975, 13. Jim Rasmussen
- BROHOLM'S HIGHLIGHT (DEN) 70,650,
14. Lena Leschly Aamann - GOERKLINTGAARDS FANERO (DEN) 67,375,
15. Trude K. Hestengen - TOBAJO PIK
DISNEY (NOR) 67,300.

Devítka v prvním rozeskakování
Jen týden po jednom z vrcholů letošní nabité
sezóny, finále Furusiyya FEI Nations Cup v Barceloně, se zostra rozjela halová sezóna.
Přestože od posledního konkůru na otevřeném kolbišti uplynulo jen několik dní, pro
první halové body si do Norska přijela velmi
dobrá konkurence. Kolbiště bylo vybudováno
jen na části rozsáhlé plochy Telenor arény, ale
parkur italského stavitele Uliana Vezzaniho to
nijak neomezovalo. Kurz nebyl nijak podbízivý
a od jezdců vyžadoval soustředění od začátku
do konce.
Foto Roger Svalsroed

Šest setin vteřiny chybělo k vítězství v Oslu
Marco Kutscherovi na CORNET'S CRISTALLO
Ze čtyřicítky startujících se do rozeskakování
dostalo optimálních devět jezdců. Ze známých
účastníků, kterým se to tentokrát nepovedlo, to
byl kupříkladu Maikel van der Vleuten, který po
dvou chybách vzdal. Tři chyby měli Denis Lynch,
Nicola Philippaerts, Shane Breen, Constant van
Paesschen a Tim Gredley. S osmi body se loučili
třeba Leopold van Asten, Martin Fuchs, Henrik
von Eckermann a Daniel Deusser. Jediná chyba
nepustila dál Katharinu Offel, Marcuse Ehninga,
Michaela Whitakera, Philippa Weishaupta,
Piuse Schwizera nebo Christiana Ahlmanna.
Rozeskakování zahajoval čtyřiatřicetiletý

XXII. ročník | číslo 19
31. 10. – 13. 11. 2014

Reportáže

Připravil jí o něj hned
následující Steve Guerdat
s 13letým valachem NINO
DES BUISSONNETS (Kannan), který se prosmýkl
kurzem o půldruhé vteřiny
rychleji.
Hala byla ve varu, když
především skvělými obraty
zkrátil jeho čas ještě o vteřinu
Jur Vrieling s 10letým bílým
hřebcem VDL ZIROCCO
BLUE NOP (Mr. Blue).
Šestadvacetiletý Brazilec
Marlon Módolo Zanotelli
s
belgickým
hnědákem
EXTRA
VAN
ESSENE
(Diamant de Semilly) chyboval ve dvojskoku a pak už
nezávodil.
Kevin Staut s 13letým ryzákem REVEUR DE HURTEBISE HDC (Kashmir van
Schuttershof) jel čistě, ale
nechtěl moc riskovat.
Následovala Edwina TopsAlexander. Ta ale s neohrabaným hnědákem EGO
VAN ORTI (Vigo d'Arsouilles/Darco) shodila dva
skoky.
Soutěž gradovala a poslední, kdo měl možnost
promluvit do výsledku, byl
Další úspěch pro Holandsko i Jur Vrielinga (VDL ZIROCCO BLUE Marco Kutscher s báječným
NOP) přibyl v zahajovacím kole FEI World Cup™ Jumping Oslu
11letým hnědákem CORNET'S CRISTALLO (Cornet
Obolensky). Jel skvěle, dobře točil a měl i štěstí
Holanďan Bart Bles s 12letým hřebcem LORD
na poslední bariéře. Na vítězství mu však šest
SANDRO DDH (Lordanos). Stejně jako v zásetin vteřiny chybělo.
kladním kole předvedl velmi dobrou jízdu.
Další velký úspěch své kariéry si tak na konto
Následoval Douglas Lindelow ze Švédska
připsal pětačtyřicetiletý Jur Vrieling. Ten hrál
s 11letým ryzákem CASELLO (Casall). Také on
klíčovou roli v týmových triumfech Holandska na
byl bez chyby, čas však měl o dvě sekundy poMS v Normandii a ve finále Furusiyya FEI
malejší.
Nations Cupu v Barceloně. I v Oslo mu patřilo
Rychlá byla Meredith Michaels-Beerbaum
vítězství. Kompletní výsledky na
s 9letým běloušem FIBONACCI (For Feeling)
www.oslohorseshow.com
a za potlesku diváků se dostala do vedení.
Foto Roger Svalsroed

Druhé kolo v Helsinkách

v ostrém oblouku vysoká stacionáta. Na ni se
nikdo rozjet nemohl.
Zahajovala jedenadvacetiletá Angličanka
Yasmin Pinchen s 12letou hnědkou ASHKARI.
Začala dobře, ale vše se zvrtlo, když nezvládla
ostrý obrat před druhým skokem. Málem to
skončilo karambolem. Znervózněla a nakonec
odjížděla s dvaceti třemi body.
Švédský mladík Douglas Lindelow s ryzákem
CASELLO (Casall) dvakrát zaváhal.
Že to jde rychle a bez chyby, ukázal velmi dobrý

Druhé kolo skokového Světového poháru se
jezdilo 26. října v Helsinkách. Pořadatelé chtěli
důstojně oslavit 30. ročník mezinárodních
halových závodů, během kterých se odjezdilo
dvacet devět kvalifikací Světového poháru.
Problém byl, že konkůr letos přestěhovali do
nejstarší helsinské hokejové haly arény Helsingin
Jäähalli. Ta je kratší a hlavně úzká a odpovídalo
tomu i kolbiště. Francouzský designer Frédéric
Cottier z toho měl jistě zamotanou hlavu. Stavitel, který
před několika týdny připravoval
Foto Tapio Maenpaa
parkury na WEG v Normandii si
s tím v rámci možností poradil
slušně.
V hale byla výborná atmosféra a sedm tisíc diváků se
dobře bavilo. Jezdecká konkurence byla hodně podobná té
z Osla. Na startu se objevilo i
několik domácích nadějí, ale
pro některé byla úroveň nad
jejich síly. Z renomovaných
jezdců, kteří tentokrát neuspěli,
to byli Maikel van der Vleuten a
Philipp Weishaupt, kteří chybovali dvakrát. S jedním zaváháním na hodně komplikovaném kurzu skončili
Meredith Michaels-Beerbaum,
Edwina Tops-Alexander, Shane
Breen, Gregory Wathelet, Bart
Bles, Marko Kutscher, Constant
van Paesschen, Michael Whitaker a Oliver Lazarus.
Do rozeskakování se nakonec dostalo patnáct bezchybných. Kurz byl vyjímečný
hlavně v tom, že závěrečný
skok nebyl jako většinou oxer Nejvíce kvalifikačních bodů pro FEI World Cup Jumping 2014/2015
po dlouhém cválání, ale byla to získal v Helsinkách Steve Guerdat na NINO DES BUISSONNETS
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Brazilec Marlon Módolo Zanotelli belgickým tm.
hnědákem EXTRA VAN ESSENE (Diamant de
Semilly).
Všechny naděje finského publika pak byly
upřeny na domácí třiadvacetiletou Annu-Julii
Kontio s běloušem FARDON (Corland). Tu však
svazovala odpovědnost a za příliš pečlivou jízdu
inkasovala dva body.
Mladý Francouz Alexandre Fontanelle s 11letým
hnědákem PRIME TIME DES VAGUES (Diner's
Time) jel bez chyby a opatrně.
Norský matador Geir Gulliksen s 13letou
EDESA S BANJAN (Toulon) dokázal jako první
ubrat cvalový skok v prostřední řadě. Jinak ale
jezdil hodně zpátky, takže to na čase nebylo znát.
Vítěz páteční kvalifikace Luca Maria Moneta
s vestfálským valachem CONNERY (Cordobes)
z přemíry snahy třikrát chyboval.
Henrik von Eckermann nedokázal hannoverskou ryzku GOTHA FRH (Goldfever) srovnat na
závěrečný kolmý skok.

Riveti již není Ukrajinec
Chybu udělal i Daniel Deusser se svou novou
akvizicí, 9letým ryzákem SEA COAST FORLAP
DC (Quelybet Hero). Valacha, kterého doposud
jezdil Brazilec v ukrajinských službách Cassio
Rivetti, má ale ve stáji jen několik dní. Dostal se
k němu jen proto, že Cassio Rivetti oficiálně ukončil svou spolupráci s Olexandrem Oniščenkem.

Třikrát Švýcarsko
Velmi rychle a čistě jel švýcarský rutinér Pius
Schwizer s perspektivní, teprve 8letou hnědkou
SIXTINE DE VAINS (Calvaro) a dostal se do čela.
I Kevin Staut ukázal nadějnou 8letou klisnu AYADE
DE SEPTON ET HCD (Wandor van de Mispelaere) v nejlepším světle. K vedení mu však dvě
sekundy chyběly.
Christian Ahlmann s běloušem CORNADO ll
(Cornet Obolensky) byl rychlejší než Staut, ale
bezhlavě riskovat nechtěl.
Vítěz z minulého týdne Jur Vrieling s dalším
běloušem VDL ZIROCCO BLUE NOP (Mr. Blue)
byl znovu výborný. Do poslední chvíle se zdálo, že
to stihne. Nakonec mu ale desetiny chyběly.
Nejrychlejší jízdu dne měl tentokrát olympijský
vítěz Steve Guerdat se stále skvělým valachem
NINO DES BUISSONNETS (Kannan). Dokázal
zkrátit čas svého krajana Schwizera o 0,4 sekundy.
Posledním startujícím byl jejich týmový kolega,
dvaadvacetiletý Martin Fuchs, s 10letým hnědákem PSG FUTURE (Cashandcarry). Jel velmi
odvážně a v cíli mu na vítěze chybělo pouhých
čtrnáct setin. Švýcaři tak v Helsinkách obsadili prvá
tři místa. Jur Vrieling byl čtvrtý.
Výsledky na www.helsinkihorseshow.fi
Pořadí FEI World Cup™ Jumping
2014/2015 po 2. kole v Helsinkách: 1. Steve
Guerdat SUI – 35, 2. Jur Vrieling NED – 33,
3. Marlon Zanotelli BRA – 21, 4. Kevin Staut
FRA – 21, 5. Pius Schwizer SUI – 18,
6. Marco Kutscher GER – 17, 6. Martin Fuchs
SUI – 17, 8. Christian Ahlmann GER – 15, 9.
Douglas Lindelow SWE – 14, 10. Meredith
Michaels-Beerbaum GER – 13, 11. Bart Bless
NED – 12, 12. Geir Gulliksen NOR – 9,
13. Alexandre Fontanelle FRA – 8, 13. Edwina
Tops-Alexander AUS – 8, 15. Anna-Julia
Kontio FIN – 7, 15. Linda Pozor SWE – 7, 17.
Daniel Deusser GER – 6, 17. Gregory
Wathelet BEL – 6, 19. Henrik von Eckermann
SWE – 5, 19. Pénélope Leprevost FRA – 5.

Volby
v Baku
Národní federace již obdržely
pozvání na Generální zasedání
FEI, které se
koná ve dnech
11. - 14. prosince
v azerbajdžánském Baku a kde
bude zvolen nový
prezident FEI.

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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ČJF a on-line přihlášky
Spuštění nového centrálního webu ČJF společně
s on-line přihlašovacím systémem se blíží. Od konce
října jsou nové internetové stránky oficiálně spuštěny do
testovacího provozu na adrese www.cjftest.cz Zde
budou do 14. listopadu, kdy dojde k jejich přesměrování
na www.cjf.cz Starý web pak bude dočasně umístěn na
testovací doméně. Během tří týdnů by mělo dojít
k základnímu naplnění potřebnými informacemi. Po tomto datu budou původní
stránky funkční. Aktualizovány však budou již pouze ty nové.
Již v minulosti byli oblastní sekretáři a manažeři disciplín požádání, aby
dodali kontaktní údaje na osoby oprávněné k aktualizaci nového webu ČJF.
Ti, kteří je již dodali, se mohou do admin sekce přihlásit přes přístupový bod
na www.cjftest.cz v levém dolním rohu na každé stránce webu (příp. přes
URL: www.cjftest.cz/admin). Administrační rozhraní je velmi přehledné a jeho
ovládání intuitivní, zejména pro pravidelné uživatele počítače s přístupem na
internet. Několik základních instrukcí, kterých je třeba se držet, pak všichni
obdrží formou průvodního dopisu do e-mailových schránek.
Každá z oblastí, resp. každá z disciplín mají shodné základní rubriky.
V případě oblastí se jedná o: Aktuality, Oblastní výbor, Akce, Oblastní
mistrovství, Vzdělávání, Zkoušky a Dokumenty. U disciplín jde pak o: Aktuality, Komise disciplíny, Akce, Reprezentace, Vzdělávání, Zkoušky a Dokumenty. V případě potřeby lze založit prostřednictvím hlavního
administrátora na vyžádání i nové rubriky. Obecně by však mělo docházet ke
tvorbě nových rubrik velmi ojediněle a z opodstatněných důvodů. V žádném
případě by se rubriky neměly tematicky překrývat s již existujícími.

Spuštění přihlašovacího systému
Velmi podstatnou a zásadní změnou by mělo být centrální umístění rozpisů
závodů, které budou ve zcela nové sekci spojené se systémem on-line
přihlašování na závody. Rozpisy jsou dostupné po přihlášení do systému
u těch závodů, které jejich pořadatelé aktivovali k přihlašování. Jeho postupné uvedení do provozu bude probíhat současně se zprovozněním centrálního
webu ČJF. Systém je již také připraven na adrese: prihlasky.cjftest.cz a po
spuštění nového webu bude fungovat na doméně prihlasky.cjf.cz
Ovládání by mělo být opět uživatelsky velmi jednoduché. Na straně
aplikace ACE Gallop pro zpracování výsledků je vytvořen aparát pro přímou
komunikaci s přihlašovacím systémem – tj. při splnění potřebných podmínek
může pořadatel nebo oprávněný zpracovatel výsledků přímo z programu
importovat připravené přihlášky k jednotlivým soutěžím.

Školení pro všechny
Přesto, všechny části aplikace, tj. jednotlivé položky, jsou vybaveny
nápovědou přístupnou pod znakem „?“. Česká jezdecká federace navíc
připravuje na 28. a 29. listopadu dvě veřejná školení pro širokou jezdeckou
veřejnost. V pátek 28. listopadu by mělo proběhnout od 16.00 hodin v Brně –
Slatině na adrese Drážní 7 (sídlo společnosti ACE Design). V sobotu je pak
naplánováno na 14. hodinu v sídle České jezdecké federace na pražském
Strahově – Zátopkova 100/2, Praha 6. Zájemci o účast se musí do
25. listopadu nahlásit na e-mail: pvyroubal@acedesign.cz Důležité je to pro
kapacitu místnosti i pro nastavení uživatelských přístupů.
Z obou dvou seminářů bude pořizován videozáznam, který bude umístěn
na YouTube kanál ČJF. Výhodou osobní účasti je však přímé testování
systému na místě a možnost diskuze.
Testovací provoz bude pokračovat i po uvedených školeních, formou
fiktivních jezdeckých závodů ve všech sedmi disciplínách (+ pony ). Jezdci si
budou moci nanečisto vyzkoušet přihlášení na závody, které budou mít
termín konání 9. – 14. prosince a budou obsahovat různé typy soutěží.
První ostré nasazení on-line přihlašovacího systému je naplánováno pro
zimní túru závodů, která začne koncem ledna. Povinnost, či dobrovolnost
používání on-line systému si však může každý pořadatel určit úpravou
v rozpisu závodů. Principiálně je počítáno s tím, že jezdecká veřejnost bude
on-line přihlašovací systém kvůli výhodám používat.

Jak se přihlásit do systému?
Každý uživatel se do Přihlašovacího systému hlásí vždy pomocí své registrované emailové adresy. Níže najdete několik variant pro jednotlivé uživatele:
● Subjekt – pokud subjekt má svoji aktuální e-mailovou adresu evidovanou
ze strany oblastního sekretáře v Centrále ČJF, pak při prvním pokusu
o přihlášení do aplikace touto evidovanou adresou (bez zadání hesla) mu
portál zašle na tento email automaticky vytvořené prvotní přihlašovací heslo.
To si po prvním autorizovaném přihlášení může libovolně změnit. Subjektu je
při zaslání prvního hesla automaticky nastavena role Subjektu přihlašujícího
se na závody a zároveň oprávnění k administraci (zadání, změně apod.)
přihlašovacích údajů svých členů-jezdců. Těm může subjekt (pokud v databázi jezdci nemají evidované aktuální emaily nebo jsou nesprávné) zadat či
korigovat přihlašovací email a zároveň i rovnou zaslat systémem
vygenerované přihlašovací heslo. Subjekt kromě administrace členů může
přihlašovat na závody své členy a požadované koně.
● Jezdec přihlašující se na závody – pokud jezdec má v systému svoji
aktuální e-mailovou adresu (evidovanou ze strany oblastního sekretáře
v Centrále nebo ze strany mateřského subjektu v Přihlašovacím systému),
pak mu při prvním pokusu o přihlášení do přihlašovací aplikace touto
evidovanou adresou (bez zadání hesla) portál zašle na tento email
automaticky vygenerované prvotní heslo. To si po prvním autorizovaném
přihlášení může libovolně změnit. Jezdci je automaticky nastavena příslušná
role – tj. může přihlašovat na závody pouze sám sebe a požadované koně.

XXII. ročník | číslo 19
31. 10. – 13. 11. 2014

Existují i další varianty
● Subjekt a jezdec mají totožnou emailovou adresu – pak je subjektu

přidělena role Subjekt současně s rolí Jezdec a přihlášený uživatel se může
jednoduše mezi těmito rolemi přepínat.
● Pořadatel – subjekt, který má současně mít roli pořadatele závodu, se
musí spojit s administrátorem systému, který mu příslušnou roli (oprávnění),
k již existujícímu přihlašovacímu účtu, nastaví.
● Zpracovatel závodů – databáze zpracovatelů je samostatná, jejich
uživatelské účty nastaví administrátor systému. Současně zašle
zpracovatelům na jejich emaily přihlašovací údaje. Právo vybrat a nastavit
zpracovatele k aktivovanému závodu má pouze jeho pořadatel.
● Zpracovatel závodů a současně Jezdec přihlašující se na závody –
nastavení role provede administrátor systému.
● Zástupce oblasti – roli těmto uživatelům nastaví a přihlašovací údaje
zašle administrátor systému na základě předaného seznamu uživatelů
a jejich emailových adres.
J. Malinovský

Říjen v zahraničí
Podzim je tradičně spojen s řadou zahraničních výjezdů českých jezdců
na závody do okolních států.

Dvakrát ve Strzegomi
Militaristé byli dvakrát v polské Strzegomi. Ještě v září (26. - 28. 9.) to
bylo CNC* odkud si přivezla Miriam Závezká (KILLOSSERY HARVEY
7. místo. Ve dnech 18. - 19. října pak startovali čeští jezdci až v úrovni
CNC2* a první místo přivezl Miloslav Příhoda s VANESSA MAE (NH Equiteam). Soutěž ovšem dokončily pouze čtyři dvojice. Výsledky nawww.vsestrannost.cz

Vítězství v Ebreichsdorfu
Skokané pak byli úspěšní při CSN v německém Kreuthu (23. - 26. října)
nebo na CSN-B v Ebreichsdorfu (24. - 26. října). V Ebreichsdorfu si
v předposlední soutěži závodů (130 cm) připsala pěkné vítězství Francesca Kolowrat-Krakowská na VORIETA a na 3. místě skončil Ondřej Zvára
s CARDIFF DWERSE Hagen Z. Výsledky na www.magnaracino.at.

Světový pohár v Lešně
O významný stupeň výše se česká jezdecká elita vydala v termínu
26. - 29. října do Lešna na závody zařazené do Světového poháru (CSI3*-W).
V čele ekipy byl Aleš Opatrný (ACOVARO) a spolu s ním soutěžili v Polsku
Josef Kincl (CASCAR) a Jiří Hruška (ARISTO Z). Spolu s nimi zde startuje
ještě Petra Pešková a Ladislav Vachutka.
V nedělní Diamond Tour zařazené do nejtěžší rundy si z našich dobře
vedl Jiří Hruška, který skončil s nulou šestý. Zda si některý z českých
jezdců připsal pohárové body jsme v době uzávěrky č. 19 ještě nevěděli.
Vy se ovšem můžete podívat na výsledky na www.wsmiz.edu.pl
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Úspěšné děti
O víkendu 18. - 19. října se početná ekipa
jezdců pony zúčastnila zahraničních závodů
CSN v Rakouském Margrafneusiedlu ve středisku Gut Sonnenhoof.
Počasí bylo sice příznivé i pro závody na
otevřeném kolbišti, ale soutěže se podle plánu
jely v hale. Pony soutěže v Margrafneusiedlu jsou
sice součástí celých závodů, ale pony nejsou
v samostatném ranním bloku. Děti nejen že
nemusí vstávat časně ráno, ale soutěží i v divácky atraktivních časech.
Pro mnohé české jezdce to byla první
zahraniční zkušenost. Tentokrát se proti naší
ekipě nepostavilo tak početné pole domácích,
jako v minulých letech.
V sobotu byly na programu dvě soutěže na
styl (v Rakousku všechny pony soutěže nižší
než 100 cm jsou vždy na styl) a 100 cm na čas.
V 90 zvítězila Anna Lulie Skřivánková - MAXIMO COPILOT před Michaelou Klugarovou
s MÍNO a Valentýnou Poláchovou na BEN.
V soutěži 100 cm na čas zvítězila Bára Vídeńská s GASTON.
V neděli byly tři pony soutěže a všechny
ovládly Češi. Stylových 90 cm vyhrála Valentýna
Poláchová na MARSCHALL před Adélou Bubeníkovou s MILKY WAY a Valentýnou Poláchovou na BEN.
Ve standartní soutěži 100 cm byla na čele
opět česká trojice, tentokrát ve složení: Adéla
Bubeníková - MILKY WAY, Bára Vídeňská - IDA
FLORIMA a Sofie Najmanová - HOPE VAN´T
KRUIS.
V hlavní soutěži pony (105 cm) se pouze
jezdům JK Mariánovice podařilo překonat parkur
bez chyb a umístili se v tomto pořadí: 1. Lubomír
Gabryš - DARINKA, 2. Anna Lani Novak - MID
NIGHT SUN, 3. Sofie Najmanová - HOPE
VAN´T KRUIS.
Na závěr si ještě jedno vítězství připsala
Adéla Bubeníková s VASILEM, tentokrát v soutěži 110 cm mezi velkými koňmi.Kompletní
výsledky na www.fena.at
Mgr. K. Vašáková

Reportáže

Třikrát Vojtková
Rozloučení s otevřeným kolbištěm se konalo
18. - 19. října v Hradištku u Sadské závody Top
Ten Cup. Po jasné převaze Jiřího Luži v soutěži
-S*- (1. ZENTO-B, 2. VERDI-S) se z prvenství
v závěrečném -ST*- (42 start.) radovala
Barbora Vojtková na QUILAGO (Gestut Melichar). V soutěži s následným rozeskakováním
bylo sedm bezchybných. Barbora to byla hned
se třemi koňmi. Se všemi byla velmi rychlá.
Nakonec z toho byl hattrick, protože druhá
příčka jí patřila na CALUPO a třetí s CARUSO
Medimade.

Ještě jednou kalendář
ZDARMA
V minulém čísle jsme vás informovali, že
společnost Equinet připravuje stolní Jezdecký
kalendář pro rok 2015. Vyjde začátkem prosince
v nákladu 5 000 kusů a distribuován jezdecké
veřejnosti bude ZDARMA! Výrobní náklady by
měla pokrýt inzerce. Za inzertní plochu 8 x 3 cm
v hodnotě 2 500,- Kč + DPH získá každý zadavatel bezplatně 20 kalendářů. Za inzerci 12 x 3 cm
v ceně 3 500,- Kč + DPH pak 30 kalendářů.
Chovatelé budou moci využít inzertní plochu
12 x 3 cm doplněnou o 12 x 10 cm fotografii
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k prezentaci plemenných hřebců za akční
nabídku 3 000,- Kč + DPH. I v tomto případě
obdrží 30 kusů kalendáře zdarma. Uzávěrka
závazných objednávek inzerce je 14. listopadu!
Více na www.jezdeckykalendar.cz

Galavečer v Holešově
Zlínská oblast ve spolupráci se společností
HYJÉ - koně pořádá galavečer Středomoravské
jezdecké ligy 2014 v sobotu 15. listopadu tradičně v reprezentativních prostorách zámku
v Holešově. Společenská akce s ohlédnutím za
úspěchy jezdců Zlínské oblasti bude zahájena
v 18.00 hodin.

Hodnocení v Plzni
Vyvrcholení sezóny chystají v Plzni. V malém
sále plzeňského Parkhotelu se budou v sobotu
22. listopadu udílet ceny jezdcům a koním roku
2014. Vstupenky si můžete objednat na
marketing@dajbych.cz

Předvýběr SCHČT
Osmý ročník předvýběru hřebců ročníku
2012 (všechna schválená plemena) a výběr
starších hřebců do plemenné knihy ČT pořádá
Svaz chovatelů ČT 14. - 15. listopadu v Herouticích. Podrobné informace na www.schct.cz

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 ● www.mrzena.eu
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