
V týdnu, kdy si připomínáme 25 let od pádu komunismu v Čes-
koslovensku mi to nedá. Vím, že retrospektivní publicistiky ve stylu „Jak
šly dějiny” je všude plno. Na druhé straně pokusit se alespoň ve vzpo-
mínkách vrátit do jezdecké společnosti té doby, by mohlo být poučné
nejen pro mladší generace, ale možná i pro některé z těch starších.
Nejenom v jezdectví se mi občas zdá, že se až příliš zapomíná na
šedivost, nesmyslnost a brutalitu doby, kterou nás Sovětský svaz a jeho
českoslovenští kolaboranti donutili žít. Mladší generace trávila před
rokem 1989 své dospívání úvahami o emigraci. Ta starší měla za sebou
převrat v roce 1948 a normalizaci po roce 1968. Na naplnění svých živo-
tů již většinou rezignovala. Snažila se pouze přežít v azylových ostrův-

cích. Těmi se často stávaly i jezdecké oddíly. I v nich byla ovšem všudepřítomná a všemocná
ideologie. Jak jsme tedy jezdecky žili a přemýšleli před 25 lety a ještě o pár let předtím?
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Plánování závodů usnadní
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pilířů jezdecké sezóny 2015

Informace
o předplatném

Rok 2014 se chýlí ke konci
a tak poprvé v letošním roce
přikládáme i informaci
o předplatném pro rok 2015 
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(Pokračování na str. 2)

Sovětský jezdec náš vzor

Jediným zdrojem oficiálních informací té doby
byl měsíčník Jazdectvo. Jeho tisk, díky plá-
novanému hospodářství a i díky tiskové kon-
trole, trval dva měsíce. Socialistickými cenzory
prověřené informace tak dorazily ke čtenářům
s téměř čtvrtletním zpožděním. Protože to jinak
nešlo, všichni s tím byli smířeni. Na začátek se
podívejme do dob, kdy byl ještě tábor socialismu
v plné síle. V Kremlu seděl komunistický
zločinec a diktátor Leonid Iljič Brežněv a čes-
koslovenské politbyro jeho posluhů bylo plně
zformováno. Takto proto vypadala úvodní strana
jediného odborného časopisu Československa
v lednu 1980.

Na druhé straně jsme se mohli opírat o aka-
demicky vzdělané jezdecké veličiny mezi-
válečného období. Státním trenérem byl
mjr. Viktor Breiský, který se snažil připravit čs.
jezdce Jiřího Pecháčka a Andreje Glatze právě
ke startu na moskevských OH. Ty byly pro tábor
socialismu natolik důležité, že byla reálná účast
i do té doby zcela opomíjeného jezdectví. Na-
konec se nejelo nikam. Západní státy kvůli so-
větské invazi do Afganistánu hry bojkotovali.
O to více bylo nesmyslné vyřazení jezdectví
z čs. olympijské výpravy, jehož skutečnou
příčinu nikdo dodnes neodhalil. Na stupních
vítězů tak stáli výkonnostně srovnatelní soupeři
našich jezdců z ostatních socialistických států.

1980



XXII. ročník | číslo 20
14. 11. – 27. 11. 20142 Reportáže

(Dokončení ze str. 1)

Sovětský jezdec ...

Přišel rok 1985. Ten byl nejenom rokem osla-
vy socialistického sportování mas - Čs. spar-
takiády, ale především v pořadí třetím a již téměř
sériovým úmrtím generálního tajemníka UV Ko-
munistické strany Sovětského svazu Černěnka.
Sověti se museli poohlédnout po někom mlad-
ším. Volba padla na Michaila Gorbačova. Tuto
informaci museli mít českoslovenští jezdci, stej-
ně jako čtenáři všech ostatních časopisů té do-
by, na úvodní straně. Co je Gorbi zač, ale nikdo
nevěděl. Perestrojka byla zatím snad jen v jeho
hlavě. Příznačné je, že vládci v Kremlu si tuto
osudově chybnou volbu nejvyššího komunisty
světa dodnes vyčítají.

Na jiných stránkách Jazdectva ovšem začal
vycházet dlouho očekávaný seriál vyprávění
další hipologické ikony té doby, mjr. Josefa
Dobeše - Můj život v sedle. Na jaře toho roku
jsme ještě nevěděli, že to Josef Dobeš (na
snímku s Václavem Boháčem) stihne jen tak
tak. V prosincovém čísle vyšlo poslední 12. po-
kračování a čtyři dny po jeho dopsání 28. září
1985 Josef Dobeš ve věku 81 let náhle zemřel. 

Naprostou senzací roku 1985 byl ovšem seriál člena redakční
rady MVDr. Norberta Záliše Hovory o drezuře. Úvodní díl vyšel
v únorovém Jazdectvu 1985. Původní a takto odborný text se
stal okamžitě hitem roku. Od té doby je čten i dalšími generacemi
jezdců a v roce 2013 se „Hovory” dočkaly pátého vydání pro
Českou zemědělskou univerzitu.

1985

Spřežení by-
la jediná, která
dokázala kon-
kurovat i v zá-
padním zahraničí. Zásadním reprezentantem té doby byl Josef Dymeš. Bohužel je
smutnou povinností dnešního Jezdce vzpomínku na 80. léta doprovodit i oznámením, že
tento jezdec hřebčína Humburky 5. listopadu 2014 ve věku 84 let zemřel.
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Jak již bylo řečeno, výrobní lhůta Jazdectva byla tak dlouhá, že v ročníku
1989 ještě žádné informace o společenských změnách nenajdeme. Dokonce
ještě ani lednové číslo roku 1990 o ničem novém ve společnosti neinformuje.
Pak se ale strhla lavina. Úvodníků se ujal MVDr. Norbert Záliš. Stranou pocho-
pitelně nezůstal ani můj otec Přemysl Neumann.

Rok 1990 byl i rokem zahájení tradice Světových jezdeckých her. Premiéra
připadla Stockholmu a do Švédska se vydali nejenom voltižéři, ale i čtyři čes-
koslovenská čtyřspřeží vedená Jiřím Kocmanem, Josefem Nimsem (Kladruby
n.L.), zmiňovaným Josefem Dymešem (Humburky), a Evženem Dudou (Alber-
tovec). Tentokrát již byli doprovázeni i československými diváky a novináři.
Otevřenými hranicemi začal proudit čerstvý vzduch přinášející sebou
informace, do té doby přes železnou oponu jen komplikovaně pašované.

Pražskému CSIO toho roku dominovala podpora společností Volvo a Dun-
hill. Čtenáři a jezdci začali opět číst o osobnostech, které byly po dlouhé roky
tabu. Oživila se jména renomovaných jezdců - emigrantů, jako např. František
Šembera, Boris Boor, Majka a Luboš Kopeckých a dalších. Do ČR se vrátila
řada důležitých postav v čele např. s Radslavem Kinským. A hlavně se začalo
cestovat. Začali jsme znovu seznamovat s jezdeckou Evropou. Z dnešního
pohledu se zdá neuvěřitelné, že se před rokem 1989 často jediný západní
start roku v německém Weidenu, připravoval řadu měsíců a nebyl do poslední
chvíle jistý. Soupiska osob, kterým bylo v týmu umožněno nahlédnout na
několik dní na západ, podléhala desítkám povolení.

Sametovou revolucí však koně neměli rozhodně vyhráno. Postupným
narovnáváním socialistické ekonomiky pokles jejich stavů pokračoval.
Smutného dna dosáhl někdy okolo roku 1995 počtem 18 000 ks. Z mého
pohledu jsou tak koně zásadním ukazatelem změn jak společenských, tak
ekonomických. Za dvacet následujícíh let narostly jejich stavy o více jak 400%.
Nedávno mě svým titulkem zaujal přetisk zahraničního článku v jednom
z českých deníků. Zněl: Češi se mají dobře, jenom si to neuvědomují. Vývoj
jezdectví v ČR to plně dokládá. ing. Cyril Neumann

1990



Výsledek druhého kola Reem
Acra FEI World Cup v Lyonu: 1.
Adelinde Cornelissen - JERICH
PARZIVAL (NED) 80,300, 2.
Fabienne Lütkemeier - D'AGOS-
TINO FRH (GER) 80,050, 3. Ulla
Salzgeber - HERZUF'S ERBE
(GER) 79,325, 4. Danielle
Heijkoop - KINGSLEY SIRO
(NED) 78,450, 5. Patrik Kittel -
DEJA (SWE) 77,850, 6. Agnete
Kirk Thinggaard - JOJO AZ
(DEN) 77,400, 7. Valentina Truppa - FIX-
DESIGN EREMO DEL CASTEGNO (ITA)
77,375, 8. Dorothee Schneider - SILVANO
(GER) 76,875, 9. Hans Peter Minderhoud -
GLOCK'S FLIRT (NED) 75,875, 10. Morgan
Barbancon - PAINTED BLACK (ESP) 73,975

Kittel s nadějnou 10letou hnědkou
DEJA (Silvano). 

Asi největším překvapením po-
čínající sezóny je jednatřicetiletá
Dánka Agnete Kirk Thinggaard
s 11letým tm. hnědákem JOJO AZ
(Ginus). Ta se letos vrátila na svě-
tové obdélníky po osmileté pauze,
ve které se věnovala výchově
svých tří dětí, a předvádí velmi kva-
litní úlohy. 

Další kolo se bude konat v so-
botu 22. listopadu v německém
Stuttgartu.
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Světový pohár ve Francii a Itálii 
Světový pohár ve

skocích i drezuře se
v uplynulých 14 dnech
přesunul do Francie.
Druhé kolo drezurní-
ho a třetí kolo skoko-
vého poháru vrátilo
po půl roce Světový
pohár do Lyonu (30.
října - 2. listopadu),
do haly ve které se
jezdilo finále před-
chozího ročníku.

Čtvrtá skoková kva-
lifikace se konala o týden později na pozadí
nejstarší hipologické výstavy světa - Fie-
racavalli. Té se v italské Veroně konal ve
dnech 6. - 9. listopadu již 116. ročník.

Marcus Ehning a CORNADO NRW se v Lyonu
do rozeskakování nedostal. O týden později
v něm ale nechyběl a ve Veroně obsadil 3. místo.

PARZIVAL kraloval
Konkurence mezi drezuristy byla oproti zahá-

jení v Odense ochuzena o Isabell Werth a Edwar-
da Gala. Obohacením byla přítomnost členky
vítězného německého týmu z loňského mist-
rovství Evropy a letošního mistrovství světa,
Fabienne Lütkemeier. Jinak byla startovní listina
podobná první kvalifikaci.

Nejlepší volnou sestavu podle očekávání uká-
zala dvojnásobná držitelka trofeje Adelinde Cor-
nelissen se 17letým ryzákem JERICH PARZIVAL
(Jazz). O vítězství se však musela do poslední
chvíle strachovat. Silně na ni dotírala pěta-
dvacetiletá dcera Giny a neteř Nadine Capell-
mannových Fabienne Lütkemeier se 14letým
hannoveránem D'AGOSTINO FRH (De Niro). Její
pohledná a technicky náročná úloha se roz-
hodčím i divákům hodně líbila. Bodový rozdíl byl
pouhé dvě a půl desetiny procenta a pokud by se
Lütkemeier podařilo předvést lépe podsazenou
piaffu, patrně by zvítězila.

Třetí příčku obsadila po standardně kvalitním
výkonu další vítězka dvou ročníků Světového po-
háru Ulla Salzgeber rýnským ryzákem HERZUF'S
ERBE (Herzruf). Čtvrtá byla perspektivní jedna-
třicetiletá Holanďanka Danielle Heijkoop s vra-
níkem KINGSLEY SIRO (Gribaldi) a pátý Patrik

Pořadí po 2. kole západoevropské ligy SP
v drezuře: 1. Adelinde Cornelissen NED – 37,
1.  Agnete Kirk Thinggaard DEN – 37,
3. Valentina Truppa ITA – 30, 4.  Inna
Logutenkova UKR – 29, 5. Ulla Salzgeber
GER – 28, 6. Fabienne Lütkemeier GER – 24,
7. Marcela Krinke Susmelj SUI – 23,
7. Morgan Barbancon Mestre ESP – 23, 9.
Malin Hamilton SWE – 22, 10. Edward Gal
NED – 20, 10. Hans Peter Minderhoud NED –
20, 10. Jessica von Bredow-Werndl GER – 20

Výborní nástupci u Bosta
V Lyonu bylo na pořadu i třetí kolo skokového

poháru. Frank Rothenberger na prostorném kol-
bišti postavil velice zajímavý parkur. Pro úspěšné
absolvování byla nutná absolutní koncentrace od
začátku do konce. 

Sedm jezdců po chybách vzdalo, mezi nimi
hvězdy takového formátu jako Rodrigo Pessoa,
Edwina Tops-Alexander nebo Pius Schwizer.
Chyby dělali Pénélope Leprevost, Malin Baryard-
Johnsson, Steve Guerdat i Daniel Deusser.

Poslední skok se počítá
Nikdo by ale asi neodhadl, jak se bude dařit

třem papírově nejlepším jezdcům. Současná
světová jednička Scott Brash se skvělým HELLO
SANCTOS, světová dvojka Ludger Beerbaum
s bělkou CHIARA a nakonec i jezdec číslo tři Mar-
cus Ehning s velkolepým běloušem CORNADO
NRW, jako by se domluvili. Ukázkově prošli celým
kurzem a potom shodili závěrečný kolmý skok. 

Do rozeskakování se nakonec i tak dostalo
patnáct jezdců. Zahajoval holandský matador
Wout-Jan van der Schans s 11letým CAPETOWN
(Oklund). Podařilo se mu projet bez chyby, hodně
rychle a jeho konkurenti byli pod tlakem.

Dag Ove Kingsrod z Norska s hnědákem
DIMARO VD LOOISE HEIDE (Kashmir Van
Schuttershof) shodil předposlední skok. Niels
Bruynseels s hřebcem POMMEAU DU HEUP
(Helios de la Cour II) chyboval hned dvakrát. 

Hans-Dieter Dreher 13letým tm. hnědákem
EMBASSY ll (Escudo I) skákal jistě, skvěle točil,
ale na vedoucího Holanďana to nestačilo. Švý-
carka Marie Etter-Pellegrin se 14letým ADMI-
RABLE (A Jungle Prince) shodila druhý skok
a Billy Twomey s valachem DIAGHILEV  (Vangelis
S) hned první a pak ještě jeden. Moc se snažil
Rolf-Goran Bengtsson s holštýnem CASALL ASK
(Caretino), ale i tomu byl osudný závěrečný oxer.

Po něm se na kolbišti objevil bouřlivě povzbu-
zovaný domácí mistr Evropy Roger Yves Bost
s 10letou hnědkou QOUD'COEUR DE LA LOGE

(Ideal de la Loge). Nezklamal naplněnou halu
a svým osobitým stylem se ujal vedení. 

Nejrychlejší ze všech byl jeho krajan Simon
Delestre s vraníkem QLASSIC BOIS MARGOT
(l'Arc de Triomphe), bohužel jen za cenu chyby na
předposledním skoku.

Další francouzská hvězda Kevin Staut s 13le-
tým ryzákem REVEUR DE HURTEBISE HDC
(Kashmir van Schuttershof) za hlasitých povzde-
chů chyboval třikrát.

Předposlední skok shodil i Pieter Devos z Bel-
gie s hnědákem DREAM OF INDIA GREEN-
FIELD (Gem Of India). Američanka Lauren Hough
na 10leté OHLALA (Orlando) zase stacionátu
v druhém obratu.

Horký favorit Patrice Delaveau s hřebcem
CARINJO HDC (Cascavelle) přehnal nájezd na
třetí oxer a pak chyboval ještě jednou.

Poslední, kdo se objevil na startu, byl Gerco
Schröder s holštýnským běloušem COGNAC
CHAMPBLANC (Clearway). Rozhodl se spokojit
se čtvrtou příčkou a poklidnou čistou jízdou si pro
ni i dojel.

Foto FEI

Foto FEI

Foto FEI

Foto FEI

Nejvíce bodů ve třetí skokové kvalifikaci SP získal v Lyonu
Roger Yves Bost - QOUD'COEUR DE LA LOGE (FRA) 

Vítězkou druhé drezurní kvalifikace SP v Lyo-
nu se stala Adelinde Cornelissen - JERICH
PARZIVAL (NED) 
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MYRTILLE a COSMA se rozloučily
Devětačtyřicetiletý Roger Yves Bost byl šťast-

ný, že se mu podařilo před domácím publikem
zvítězit s dcerou své dlouholeté jedničky IDEAL
DE LA LOGE. QOUD'COEUR DE LA LOGE by
mohla být nástupkyní za skvělou hnědku CASTLE
FORBES MYRTILLE PAULOIS (Dollar du Murier),
která stejně jako další úspěšná Bostova klisna
CASTLE FORBES COSMA (Couleur Rubin) bě-
hem konkůru ukončila sportovní kariéru. Komplet-
ní výsledky z Lyonu na: www.equitalyon.com  

Michel Jung na šestiletém hannoverském valachovi STAR CONNECTION
(GER) zvítězil ve dnech 16. - 19. října v dalším ročníku světového
šampionátu mladých koní ve všestrannosti ve francouzském Le Lion
d´Angers. Na startu šestiletých bylo 44 dvojic. Sedmiletých bylo 56 a zde
patřilo vítězství domácímu Thomas Carlilemu na plnokrevném TENAREZE.

Pořadí po 4. kole západoevropské ligy SP ve
skákání:  1. Steve Guerdat SUI – 42, 2. Jur
Vrieling NED – 33, 3. Kevin Staut FRA – 30,
4. Martin Fuchs SUI – 28, 5. Pius Schwizer SUI –
27, 6. Reed Kessler USA – 23, 7. Marlon Zanotelli
BRA – 21, 8. Bertram Allen IRL – 20, 8. Harrie
Smolders NED – 20, 8. Roger Yves Bost FRA –
20, 11. Maikel van der Vleuten NED – 17,
11. Marco Kutscher GER – 17, 11. Wout Jan van
der Schans NED – 17, 14. Daniel Deusser GER
– 16, 15. Hans-Dieter Dreher GER – 15,
15. Marcus Ehning GER – 15, 17. Christian Ahl-
mann GER – 15, 18. Douglas Lindelow SWE – 14

Vítězství z Verony putuje do Irska zásluhou
dvojice Bertram Allen (19) a MOLLY MALONE,
kteří získali premiérové prvenství ve SP

Výsledek třetího kola Longines FEI World
Cup v Lyonu: 1. Roger Yves Bost -
QOUD'COEUR DE LA LOGE (FRA) 0/0 36,82,
2. Wout-Jan van der Schans - CAPETOWN
(NED) 0/0 37,24, 3. Hans-Dieter Dreher -
EMBASSY ll (GER) 0/0 38,41, 4. Gerco
Schröder  - COGNAC CHAMPBLANC (NED)
0/0 44,38, 5. Simon Delestre - QLASSIC BOIS
MARGOT (FRA) 0/4 35,89, 6. Lauren Hough -
OHLALA (USA) 0/4 36,54, 7. Rolf-Goran
Bengtsson - CASALL  ASK (SWE) 0/4 37,67,
8. Marie Etter-Pellegrin - ADMIRABLE (SUI) 0/4
38,12, 9. Pieter Devos - DREAM OF INDIA
GREENFIELD (BEL) 0/4 39,34, 10. Dag Ove
Kingsrod - DIMARO VD LOOISE HEIDE (NOR)
0/4 42,97

Výsledek čtvrtého kola Longines FEI World
Cup ve Veroně: 1. Bertram Allen - MOLLY
MALONE V (IRL) 0/0 34,89, 2. Maikel van der
Vleuten - VDL GROEP VERDI TN NOP (NED)
0/0 35,52, 3. Marcus Ehning - CORNADO NRW
(GER) 0/0 35,77, 4. Malin Baryard-Johnsson -
H&M TORNESCH (SWE) 0/0 36,28,
5. Piergiorgio Bucci - CASALLO Z (ITA)  0/0
37,06, 6. Martin Fuchs - PSG FUTURE (SUI)
0/0 37,15, 7. Michael Whitaker - VIKING (GBR)
0/4 35,91, 8. Pius Schwizer - ARMANI THE
GUN CH (SUI) 0/4 36,15, 9. Daniel Deusser -
FORLAP (GER) 0/4 36,98, 10. Steve Guerdat -
ALBFUEHREN'S PAILLE (SUI) 0/8 37,04 

Nováček vyučoval
Na veronském výstavišti je příjemně prostorné

kolbiště a Uliano Vezzani toho dokázal dobře
využít. Vítězi z Lyonu Roger-Yves Bost se
tentokrát nedařilo a stejně jako Edwina Tops-
Alexander se nedostal do cíle.

Do rozeskakování se dostalo deset bez-
chybných. Domácí reprezentant Piergiorgio Bucci
s ryzákem CASALLO Z (Casall) hlasitě pod-
porovaný naplněnou halou, projel velmi rychle
a bez chyby. První ze tří rozeskakujících se
Švýcarů, Martin Fuchs s 10letým holštýnem PSG
FUTURE (Cashandcarry), za ním přes velkou
snahu zaostal o 9 setin.

Radost publika překazila Malin Baryard-
Johnsson s hřebcem H&M TORNESCH (Lux Z),
která byla skoro o vteřinu rychlejší. Pius Schwizer
s 12letým ARMANI THE GUN CH (Abanos) udělal
chybu a jeho krajan Steve Guerdat s ryzkou
ALBFUEHREN'S PAILLE (Kannan) dvě.

Senzační jízdu pak předvedl Marcus Ehning
s běloušem CORNADO NRW (Cornet Obo-
lensky). Jel rychle, výborně točil a zdálo se, že je
rozhodnuto. Až zběsilé tempo pak zvolil Michael
Whitaker s ryzákem VIKING (Jacomar), ale stálo
ho to chybu na posledním skoku.

Že se dá jet čistě a přitom ještě rychleji, dokázal
Maikel van der Vleuten s hřebcem VDL GROEP
VERDI TN NOP (Quidam de Revel). 

Diváci byli ale u vytržení, když jeho čas dokázal
ještě o šest desetin zkrátit irský mladíček Bertram
Allen s báječnou klisnou MOLLY MALONE V
(Kannan). Poslední startující Daniel Deusser
s 9letým ryzákem FORLAP (Querlybet) shodil
první skok ve dvojskoku.

Další z fenomenálních úspěchů v tomto roce
tak zaznamenal devatenáctiletý Ir Bertram Allen.
Po vítězství ve Velké ceně v Dublinu a skvělém
7. místě na Světových hrách v Normandii trium-
foval s 10letou bělkou MOLLY MALONE V i při
svém prvním startu ve Světovém poháru. Bertram
Allen věří, že za schopnost neztratit hlavu vděčí
mnoha zkušenostem, které získal během své
velmi úspěšné kariéry na pony. 

Bertram Allen již několik let trénuje u Marcuse
Ehninga. Ten na otázku, jaké to je být poražen
svým žákem, odpověděl: „S tím nemám vůbec
žádný problém! Jsem docela pyšný, že mu mohu
při jednotlivých krocích jeho zdokonalování
poradit. Nejsem jediný jeho trenér, ale kdykoliv
potřebuje, snažím se mu pomoci.“ Kompletní vý-
sledky na www.jumpingverona.it

Příští kolo Světového poháru bude v neděli
23. listopadu ve Stuttgartu. 

Foto FEI

Foto FEI

Foto FEI

Ve francouzském Pau byl ve dnech 23. - 26. října zahájen nový ročník
prestižního seriálu FEI Classics 2014/2015, který zahrnuje
nejobtížnější čtyřhvězdové soutěže všestrannosti. Po jasném prvenství
v Pau se na čelo průběžného pořadí vyhoupla mnohonásobná
olympijská vítězka Němka Ingrid Klimke (HALE BOB). O více jak deset
bodů byla lepší než její krajan Andreas Dibowski (BUTTS AVEDON).
Druhé kolo seriálu se jede již tento víkend (13. - 16. listopadu)
v australském Adelaide. Kompletní výsledky na www.event-pau.fr
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Pro juniorskou jezdkyni
hledáme

jezdkyni/ošetřovatelku s praxí. 
Hlavní pracovní poměr.

Ubytování zajištěno

Tel: 602 208 167 
(M. Najmanová)

Dvanáct kol ČSP
Na valné hromadě Asociace Českého skoko-

vého poháru, která se konala 23. října v Brně - Ve-
veří, byl za dvanáctého člena Asociace přijat
Equine Sport Centrum Olomouc. V roce 2015 tak
bude mít 14. ročník skokového seriálu 12 zá-
kladních kol. Olomoučtí mají již s ČSP bohaté zku-
šenosti, protože jenom v roce 2014 se zde konala
hned tři kola. Proběhla zde VC Brna, Opavy a ná-
hradní body se zde rozdělovaly i za zrušenou Ostravu.

Další významnou změnou roku 2015 bude, že
Velká cena Kolína se po několika ročnících na
Ptýrově vrátí na Kolínsko. Byly potvrzeny jarní
úvahy a Velká cena Kolína se bude konat v areálu
Vigvam Němčice.

Morava a Čechy
Dále bylo rozhodnuto, že při pořadatelství finále

bude dodržována pravidelná rotace mezi Čechami
a Moravou. Finále 2015 bude právě v nově přijaté
Olomouci. Vzhledem k pořadatelským možnostem
to vypadá, že pravidelnými pořadateli finále pak
budou Hořovice a Olomouc.

Sportovně technické podmínky všech finále by
pak měly být minimálně na úrovni -T**- (150 cm).
Pokračovat budou i doprovodné seriály Equiservis
Amateur Tour a Czech Junior CUP ČJF. V tradici
večerní Velké ceny budou pokračovat na Ptýrově
a novinkou je, že závody sobotní Velkou cenou
skončí.

Novinky i v ČDP
Nová kvalifikační kola má v programu i 10. roč-

ník Českého drezurního poháru. První kolo roku
2015 bude premiérově v Martinicích. Hlavním
pořadatelem roku pak bude Ptýrov, kterému bylo
svěřeno vedle kvalifikace i finále. 

Listopad v zahraničí
● Důležitým místem pro české jezdce zůstává

areál Magna Racino v Ebreichsdorfu. Ve dnech
7. - 9. listopadu se zde konalo CSI2*, CSIYH1*,
CSICH-A a CSIJ-A, kde nás reprezentovali
Vladimír Tretera (CLIFFORD Z, QUENITNEM 6)
a Josef Kincl (CASCAR). Josef Kincl se pokusil
i o kvalifikaci do GP a v sobotu skončil v Gold Tour
(145 cm) s chybou na 20. místě.

Tento víkend (14. - 16. 11.) se v Ebreichsdorfu
pokračuje druhým soutěžním týdnem a tentokrát
se zde sešla z ČR celá řada jezdců. Skupině
vévodí Aleš Opatrný, ale Češi se objeví jak v sou-
těžích mladých jezdců, tak i mezi dětmi a juniory.
Výsledky můžete sledovat na
www.magnaracino.at

● Další skupina skokových jezdců vyrazila do
Mnichova, kde se ve dnech 6. - 9. listopadu konaly
mezinárodní závody ve skocích, drezůře i voltiži.
Do voltižního SP zde vstoupil Lukáš Klouda 4. mís-
tem. Skokový sport zde zastupovala Adéla
Půlpánová, Francesca Kolowrat-Krakowská
a Alžběta Malcová. Výsledky naleznete na
www.hippoonline.de

● Ve stejném termínu pak v Raveně závodili
militaristé (CIC2*/3*). Za ČR se do Itálie vypravili
Miloslav Příhoda (VANESSA MAE) a Petr
Veselovský (MONARCHA, VELES). V CIC2*
skončil Příhoda na 12. a Veselovský s VELES na
21. místě. Na MONARCHA ze soutěže CIC3* po
drezuře odstoupil.

● A konečně i drezúristé soutěžili ve dnech
6. - 9. listopadu v zahraničí když Fabricio
Sigismondi (APROPOS), Hana Vášaryová
(LA FLEURETTE), Ema Jančářová (DIPLOMAT)
a Sofie Brodová (LISSANDRO) startovali na CDI
Zakrzow v Polsku. Obhájit loňské vítězství se
nepodařilo Fabriciovi Sigismondimu, ale tentokrát
se radovala z 2. místa ve volné jízdě IM I Ema
Jančářová

Osm disciplín 
na Vinohradech

Oficiální tečka za sezónou 2014 se tentokrát
nebude konat v rámci galavečeru na Žofíně, ale
ČJF se rozhodla udělit své ceny na vlastním
galavečeru. Ten bude 24. ledna v pražském
Národním domě na Vinohradech a poprvé zde
budou vyhlášení Jezdci a Koně roku všech
disciplín. V rámci 90 minutového ceremo-
niálu budou uděleny i již tradiční Výroční ceny
ČJF.

Předprodej vstupenek bude zahájen 24. lis-
topadu. Ceny se budou pohybovat od 300,- Kč
(galerie a malý sál), do 1000,- Kč (VIP + raut).
Při objednávce a platbě do 24. prosince sleva
10 %. Informace na
www.jezdeckygalavecer.cz

Jump and Drive Winter Tour podruhé
Pro halovou sezonu 2015 je připravena

i termínová listina zimního seriálu Jump and
Drive Winter Tour, který odstartuje koncem
ledna. Název byl nově doplněn o podtitul „Zimní
jezdecký pohár“. Pravidla schválil VV ČJF na
zářijovém zasedání.

Novinkou druhého ročníku je, že do celko-
vého pořadí se započítávají všechny bodované
výsledky. Stejně jako vloni platí, že finálová sou-
těž je bodována dvojnásobně. V případě rovnos-
ti bodů na prvních třech místech rozhodne o po-
řadí lepší výsledek z posledního kola. Ve všech
závodech druhého ročníku bude bodována pou-
ze jediná soutěž. Novinky mají v rozpise i jezdci
spřežení. V jejich soutěžích nesmí startovat pony,
kteří mají v hale oproti koním velkou výhodu.

Skokový seriál bude vyhodnocen ve třech
túrách: základní (Z, ZL), malá (L*, L**) a velká
(S*, S**). Spřežení budou soutěžit v kategoriích:
jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Body mezi
kategoriemi nelze sčítat.

Seriál začne v sobotu 31. ledna soutěžemi
spřežení v Hradištku u Sadské. Během ná-
sledujících šesti sobot se pak budou pravidelně
střídat skoky a spřežení. Všechny troje skokové
závody proběhnou v Hradištku..

Spřežení se při svém seriálu podívají ještě do
Slatiňan a Trojanovic. Finále bude, stejně jako
v roce 2014, při druhém ročníku Jezdeckého
festivalu v Lysé nad Labem ve dnech 18. až 22.
března. Podrobnosti na
www.jezdeckypohar.cz.

Kalendář sezóny 2015
Na oblastech celé ČR se již pomalu uzavírají kalendáře jezdeckých závodů roku 2015.

Každoročně jsou hlavní kostrou sezóny národní šampionáty, mezinárodní závody a dnes již i Český
skokový pohár a Český drezurní pohár. Termínové listiny těchto pilířů sezóny 2015 jsou již hotovy.
Pro dobré naplánování ostatních termínů všechny čtyři uvádíme:

Mistrovství České republiky 2015
3. - 5. 7. MČR voltiž - Frenštát
10. - 12. 7. MČR skoky - Y, Sen, družstva - Ptýrov
16. - 19. 7. MČR skoky – D, J, družstva - Martinice
24. - 26. 7. MČR drezura - D, J, Y, Sen, družstva - Ptýrov
31. 7. - 2. 8. MČR všestrannost – družstva - Pardubice
31. 7. - 1. 8. MČR vytrvalost - Sen - Zábřeh
14. - 16. 8. MČR skoky + drezura pony - Zduchovice
22. - 23. 8. MČR vytrvalost – J/Y - Kolesa
4. - 6. 9. MČR všestrannost - D, J - Brno
11. - 13. 9. MČR spřežení - 1,2,4,2P - Bolehošť - Lipiny
12. - 13. 9. MČR reining - Krakovany
18. - 20. 9. MČR všestrannost – Y, Sen, pony - Borová
3. - 4. 10. MČR paradrezura - Hradištko u S.
3. - 4. 10. MČR paravoltiž - VFU Brno

Mezinárodní závody v ČR 2015
16. - 19. 4. CAI-A (3*) 1,2,4 - Kladruby n.Labem
8. - 9. 5. CEI1* (80km), CEIJ/Y (80km) - Cehnice
14. - 17. 5. CAI2* 2, CAI-A (3*) 1,2,4, CAI-P 2,4 - Němčice
4. - 7. 6. CVI1*, 2*,3* CVIJ1*,2*, CVICh1*,2*, CVI3* - Frenštát p. R.
5. - 7. 6. CCI1* - Brno - Panská Lícha
11. - 14. 6. CSI3*-W, CSIJ-A, CSIY-A, CSIYH1* - Olomouc
19. - 21. 6. CDI-W, CDI3*, CDIJ, CDIP – Brno - Panská Lícha
9. - 12. 7. CAI3*-H1, CAI3*-H2, CAI3*-H4 WCupQ, CAI3*-P2, CAI3*-P4 - Nebanice
31. 7. - 1. 8. CEI1*/2* (90-120km), CEIJ/Y - Zábřeh
22. - 23. 8. CEI1*, CEIY/J, 100km - Kolesa
12. - 15. 11. CSI1*, CSI2*-W, CSICh-A,CSIJ-A, CSIY, CSIYH - Pardubice

Český skokový pohár 2015
16. – 19. 4. Velká cena Martinic
1. – 3. 5. Velká cena Brna
15. – 17. 5. Velká cena Ostravy 
22. – 24. 5. Velká cena Kolína – Němčice
5. – 7. 6. Velká cena Litomyšle
19. – 21. 6. Velká cena Frenštátu
24. – 26. 7. Velká cena Opavy 
31. 7. – 2. 8. Velká cena Zduchovic 
12. – 15. 8. Velká cena Ptýrova (sobota)
28. – 30. 8. Velká cena Plzně 
11. – 13. 9. Velká cena Hořovic
24. – 27. 9. Velká cena Olomouce + FINÁLE 

Český drezurní pohár 2015
25. – 26. 4. Equitana Martinice
9. – 10. 5. Dvůr Stráň Gabrielka
23. – 24. 5. Farma Borová 
13. – 14. 6. JK Panská Lícha, Brno
27. – 28. 6. JK Agrocheb Nebanice
15. – 16. 8. Grunt Balatík Těšánky
28. - 30. 8. Farma Ptýrov
18. - 20. 9. Finále - Farma Ptýrov



7ReportážeXXII. ročník | číslo 20
14. 11. – 27. 11. 2014

Informace pro předplatitele
Konec roku se blíží a s ním přichází i standardní

informace o předplatném. 23. ročník Jezdce budete
dál dostávat do Vašich poštovních schránek za ne-
změněné předplatné 596,- Kč. Sběratelé a zájemci
o 18. edici Jezdecké ročenky uhradí částku
793,- Kč. Předplatné, ať s Jezdeckou ročenkou či bez
ní, poukažte na č.ú. 247738349/0800. Nezapo-
meňte uvést variabilní symbol, kterým je čtyřmístné
odběratelské číslo. To naleznete na plastovém obalu
vedle své adresy. Pro čtenáře, kteří nemohou platit
převodem na účet, budeme do prvního čísla roku
2015 přikládat složenku.

Hess
ve Všeticích

Ve dnech 29. a 30. listopadu
Equiklub Všetice pořádá seminář
s mezinárodním rozhodčím a ve-
doucím výcviku jezdeckých disciplín
Německého olympijského výboru
Christopherem Hessem.

Ch. Hess je FEI „I“ rozhodčí pro
všestrannost a drezuru a také trenér
mnoha mezinárodně úspěšných
jezdců a koní na úrovni Grand Prix.
Je i autorem FEI drezurních úloh pro
mladé koně.

Každý zúčastněný jezdec absol-
vuje dvě lekce a následný rozbor
videozáznamu. Práci budou moci jak
v sobotu, tak v neděli sledovat i di-
váci. V sobotu včetně večerního
semináře u videozáznamu. Vstup
v sobotu 600,- Kč a v neděli
300,- Kč.

V posledních číslech Jezdce
jsme vás informovali o aktivitě
společnosti Equinet, která při-
pravuje stolní Jezdecký kalendář
pro rok 2015. Kalendář vyjde za-
čátkem prosince. Po dohodě s vy-
davatelem bude distribuován
zdarma i všem čtenářům časopisu
Jezdec. 

Poslední číslo roku 2014 vyjde
17. prosince a tak ještě před Vá-
nocemi budou mít všichni naši
předplatitelé Jezdecký kalendář
doma. V něm naleznete přede-
vším veškeré základní informace
o důležitých soutěžích příštího
roku a pochopitelně i jejich termí-
ny. Vše o kalendáři na
www.jezdeckykalendar.cz

Jezdecký kalendář
čtenářům Jezdce

Rozlučková všestrannost
Poslední soutěž všestrannosti je již řadu sezón vyhrazena Pardu-

bickému závodišti. I letos se zde ve dnech 1. a 2. listopadu konala Roz-
lučková všestrannost. Rozpis obsahoval pět soutěží (ZK - CNC*), které
doplnily dvě hobby soutěže. Na pardubickém závodišti doznívalo babí léto

a tak si celkem 113 dvojic, které se do Pardubic přijelo rozloučit se se-
zónou 2015, závody užilo. Na hlavní soutěž CNC* si trouflo pouze osm
dvojic. Z vítězství se radovala Pavlína Pejřilová na MERLIN 12 (HJK,
vlevo), která byla nejlepší v drezuře, na parkuru chybovala pouze jednou
a v nedělním krosu inkasovala pouze za čas. Její prvenství bylo velmi
těsné, protože bezchybným terénem se na vítězku rozdílem pouhých dvou
desetin dotáhl nakonec druhý Michal Maksa na PORTHOS M Insprav
(Nepoměřice). Z dalších vítězů jsme vybrali Pavlínu Čemusovou na GAYA
1 (Ranč Wlkana, vpravo), která zvítězila mezi 21 dvojicemi v úrovni -ZK-.
Kompletní výsledky na www.pardubice-racecourse.cz

Foto Š. Bělohlavová

Foto Š. Bělohlavová
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Obhájí Denisa Vegrichtová loňské vítězství v Extralize?

Tři týdny
v Herouticích

Deváté kolo seriálu Ponyligy bylo na pro-
gramu ve dnech 8. - 9. listopadu v Herouticích.
Výsledky naleznete na www.heroutice.cz

Kdo do finále?
Závěrečné kolo a následné

finále Pony ligy a Extraligy
je na programu ve dnech
22. - 23. listopadu. Na čele
průběžného pořadí Ponyligy

je po devíti kolech Anna Lani Novak z JK Ka-
menný Dvůr.

Pony extraligu již bezkonkurenčně vede
Denisa Vegrichtová (56 bodů, Jk Mělník). na
druhém místě je bezpečně Michaela Klugarová
(JK Vidovice). Dá se předpokládat, že o další
dvě pozice v elitní čtveřici bude ještě sveden
boj, protože jsou zde tři jezdkyně, které mají
dostatek bodů k postupu. Která dvě jména se
dostanou na finálovou startku, rozhodne
závěrečný souboj mezi Klárou Starkovou
(JK Sedmičky), Petrou Boháčovou (JS Delta)
a Sofií Najmanovou (JK Mariánovice).

I na čele seriálu Teenager je Denisa
Vegrichtová (32 bodů). Na druhém místě je
Lubomír Gabryš a třetí zatím figuruje Sofie
Najmanová (oba JK Mariánovice). Kompletní
pořadí naleznete na www.ponyliga.cz

Osmý předvýběr hřebců
Tento týden pak v Herouticích přivítají

chovatele Českého teplokrevníka, pro které zde
Svaz chovatelů ČT připravil osmý ročník
předvýběru hřebců. Mladí hřebci (nar. 2012)
přijdou na řadu v pátek (14. listopadu) odpo-
ledne, starší (výběr do PKH ČT) pak v sobotu od
9.30 hodin.

Ilustrační foto z roku 2013 - K. Návojová




