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Inzerce

Znovu Celje
Slovinsko se stalo pro Aleše Opatrného

v halové sezóně 2013/2014 zásadní zemí.
Po úspěšném víkendu 15. - 17. listopadu
pokračovali jezdci ve sběru bodů do
Světového poháru ligy centrální Evropy při
Grand Prix Celje CSI2*-W 24. listopadu. 

Aleš Opatrný (CARAMOUCHE) se
dokázal v konkurenci 50 kvalifikovaných
probojovat do rozeskakování sedmi dvojic.
Zde se mu podařilo úplně vše a před svými
konkurenty zvítězil o téměř dvě vteřiny.
Důležitý bodový zisk (nyní celkem 52 bo-
dů) tak vystřelil našeho jezdce na 3. místo
průběžného pořadí. Na prvním i druhém
místě jsou Rusové Vladimir Běletský (77)
a Natálie Simonia (54).

Před závěrečným finále ve Varšavě
(13. - 15. března 2014) lze ještě bodovat
tento víkend 5. - 8. prosince v Poznani.
Finále pro nejlepších deset z každé části
centrální Evropy, by ale již našemu jezdci
nemělo uniknout. Zuzana Zelinková by
ještě nějaké body potřebovala a momen-
tálně je na 17. příčce (25). Něco by na její
konto mohlo připlynout po velmi pěkném
9. místě, které se jí na CALERI II (0+12)
podařilo 30. listopadu při World Cup v Bu-
dapešti.

V nedělní GP Budapest (150 cm) pak byl
úspěšný opět Aleš Opatrný (FALCO
UNION), kdy skončil šestý (0+4).

(Pokračování na str. 2)

Nové Město nad Metují
www.prim.cz

Informace pro předplatitele
Opakujeme informaci o předplatném 22. ročníku Jezdce pro rok 2014. Pokud chcete i na-

dále dostávat Jezdce pravidelně do Vašich poštovních schránek, uhraďte částku 596,- Kč.
Pro zájemce o 17. edici Jezdecké ročenky je cena za celoroční předplatné 793,- Kč.
Předplatné, ať s Jezdeckou ročenkou či bez ní, poukažte na č.ú. 247738349/0800.
Nezapomeňte uvést variabilní symbol, kterým je čtyřmístné odběratelské číslo. To
naleznete natištěné na plastovém obalu vedle své adresy. Pro čtenáře, kteří nemohou platit
převodem na účet, budeme do prvního čísla roku 2014 přikládat složenky.

Rozhodne o poplatcích ČJF až celostátní Konference?

Kolik máme platit?
V úterý 3. prosince projednávala Rada České jezdecké federace kromě čerpání rozpočtu 2013

a návrhu provizorního rozpočtu na rok 2014 i otázku zvýšení členských či licenčních příspěvků.
Po bouřlivé diskuzi Rada ČJF návrh zvýšení příspěvků nepřijala.

Pro zvýšení příspěvků se vyslovilo pouze 5 z 11 přítomných členů Rady ČJF. Předsedkyně
Východočeské oblasti ČJF Ing. Lenka Gotthardová v souladu s usnesením oblastní konference
navrhla hlasovat o jiném procentuálním dělení členských a licenčních poplatků mezi oblastmi
a centrálou ČJF. V hlasování se pro vyslovili pouze dva členové Rady. 

S ohledem na vývoj diskuze mezi jednotlivými členy Rady ČJF a dále s ohledem na rekodifikaci
práva platnou od 1. ledna 2014 se 1. viceprezidentka pro ekonomiku Dana Denková rozhodla
rezignovat na svoji funkci ve výkonném výboru. Po ukončení jednání Rady ostatní členové
Výkonného výboru ČJF její rezignaci nepřijali. Po intervencích ze strany VV ČJF Dana Denková
nakonec souhlasila se setrváním ve své funkci. (Tisková zpráva ČJF.)

Konec roku se blíží a příslušnost k České
jezdecké federaci bude členy opět něco stát.
Blíží se doba, kdy subjekty, licentovaní jezdci,
nelicentovaní členové a majitelé soutěžních
koní přispívají do společného měšce své
sportovní organizace.

Ještě nejsou příliš vzdálené chvíle, kdy jsme
v přímém přenosu sledovali, za blahosklonné
tolerance všech sportovních svazů i vedení
ČSTV, postupné chřadnutí nesmrtelné zlaté
slepice s názvem Sazka. Vysočanská zlatá
klec sice stojí i nadále, sportovcům však již
nepatří. Její tíha stáhla ke dnu jak nesmrtelný
podnik, tak samotnou arénu. Zatím však nikoliv
hlavní aktéry celého podniku.

Sportovní federace tak zcela po právu musí
již řadu let žmoulat v dlaních žebravé čepice a
čekat na drobky či soustíčka, která upadnou
ze státního rozpočtového stolu. Ten je ovšem
stále chudší a tak je nezbytné sáhnout hlouběji
i do vlastních kapes. Tragikomiku celého
příběhu pak jen dokládá zázračná resistutace
zlaté slípky. Tu ale sportovci pozorují již pouze
z uctivého povzdálí. 

Na jaře proběhla vlna oblastních konferencí
a na nich se zástupci VV poptávali delegátů,
jak by vnímali navýšení licenčních poplatků.
Na takový dotaz je standardně pouze jediná

Ilustrační foto
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Kolik máme...
(Dokončení ze str. 1)

odpověď. Nevím jak jinde, ale na té pražské
nakonec nad zápornými stanovisky zvítězil
argument ekonomické soběstačnosti, který je
zásadní pro každé zájmové sdružení.

V průběhu roku pak viceprezidentka pro
ekonomiku Dana Denková předložila Radě
ČJF materiál, který rozpracovával 12 různých
modelů k zajištění ekonomické soběstačnosti
ČJF. Jak dodatečně Dana Denková sděluje,
tento materiál nebyl určen pro veřejnou
rozpravu, ale měl být pro členy Rady jakýmsi
inspirativním návodem. Přesto byl zveřejněn
a stal se zákonitě předmětem diskuzí.
(Momentálně ke stažení na webu středočeské
oblasti).

Je zbytečné rozebírat jednotlivé návrhy.
Všechny počítají se zvýšením výběru ze
současných cca 11 na toužených 18 milionů.
Napříč poplatky tak mělo dojít ke zvýšení
o cca 60%. Ani tato částka by však nezajistila
naplnění současného federačního rozpočtu,
který je okolo 27 milionů. I nadále tak svazová
ekonomika počítala a počítá s významnou
položkou na podporu sportu ze státního
rozpočtu či jiných zdrojů.

Rada ČJF měla nepopulární gordický uzel
rozetnout v úterý 3. prosince. Po bouřlive
diskuzi se pro zvýšení příspěvků vyslovilo
pouze pět z 11 přítomných členů Rady.

Naše sportovní organizace se tak ocitla na
zásadní křižovatce. Pro uklidnění vášní bude
nezbytné členské základně předložit a zdů-
vodnit především jednotlivé položky rozpočtu
ČJF. Již v průběhu roku měla probíhat zásadní
diskuze o tom, co členové od ČJF očekávají
a za co jsou ochotni platit. Diskuze by to
nebyla a ani v budoucnu nebude snadná. Měla
by být o koncepcích ČJF. O tom co je pro
rozvoj jezdeckého sportu důležité. 

Zkušenosti ukazují, že na tyto preference
má členská základna diametrálně rozdílné
názory. Letos již dialog se členy stihnout
nelze. Rada ČJF zbytečně ztratila mnoho
měsíců, kdy problém odsouvala až k zá-
věrečnému zasedání roku 2013. To
bohužel vypovídá o mnohém. Hospodařit
se bude provizorně a možná poprvé i se
schodkem. 

ČJF se opírá o řadu obětavých lidí, kteří
spolkový život organizují dobrovolně a snaží
se zajistit vše potřebné pro rozvoj
jezdeckého sportu. Drtivá většina nákladů
nakonec stejně leží na jejich bedrech.
Všichni členové ČJF by v souvislosti
s budoucími ekonomickými představami již
měli být seznámeni především s koncepcí
rozvoje ČJF. Až bude konečně jasné čeho
a jak chceme dosáhnout, bude možné
spočítat, kolik nás to bude stát. Do té doby
může VV, Rada i Konference ČJF členům
pouze vzkázat. Zaplaťte a mlčte!

ing. Cyril Neumann

Holanďan IJsbrand Chardon vyhrál další kolo halového SP, které
se konalo 1. prosince v Budapešti

Galahodnocení v Nechanicích
V pátek 29. listopadu se konalo vyhodnocení

jezdecké sezóny jedné z nejvýznamnějších
oblastí ve východních Čechách. Organizátoři
akce, v čele s ing. Markétou Kvapilovou
připomněli významné závody sezóny, pře-
devším MČR. Vyhodnocení se zúčastnil i pre-
zident ČJF ing. Jaroslav Pecháček a generální
sekretář ČJF Lucie Spiwoková. Aktivitu oblasti
v roce 2013 shrnula ve zprávě předsedkyně
Lenka Gotthardová. V roce 2013 bylo ve VČO
uspořádáno 70 závodů v pěti disciplínách a k
tomu značný počet hobby závodů. V pro-
centickém vyjádření byly nejvíce zastoupeny
skokové soutěže (60 %), a dále pak soutěže
drezurní (25%), spřežení (10 %), všestrannosti
(4%) a vytrvalosti (1%). V oblasti byly pořádány
i národní šampionáty ve spřežení (Police nad
Metují), v drezuře, pony a paradrezuře
(Hradištko u Sadské), ve všestrannosti (Kolesa).
Konaly se zde i dvoje mezinárodní závody ve
spřežení (Kladruby nad Labem a Police nad
Metují).

V rámci galavečera byli odměněni mistři

národních šampionátů. Na MČR v paradrezuře
to byla zlatá Anastasja Vištalová (JK Interkonix
Doubrava), na MČR v drezuře v kategorii mladí
jezdci Martina Kučerová (Leonis o. s, při MČR
ve skákání dětí 13-16 let na pony do 148 cm
získala zlato Šárka Votavová (Stáj J+J Votava)
a při MČR v drezuře dětí 13 – 16 let na pony do
148 cm pak Eliška Ortcová (JC Rusek). Mnoho
dalších jezdců VČO obsadilo druhá a další
místa.

V rámci společenského večera byli oceněni
jezdci bronzovými až čestnými odznaky za
své průběžné či celoživotní výkony. Čestný
odznak ČJF obdržel Ing. Otakar Vondrouš
(60 let) a Jiří Kotyza (60 let). K oblastním
jubilantům letos přibyli: jezdec jednospřeží
Josef Bašus (60), chovatel huculských koní
Ing. Ivan Karbusický (60), dvojnásobný vítěz
VP František Vítek (70), bývalý ředitel NH
Kladruby n. L. MVDr. Norbert Záliš (70),
chovatel pony Vladimír Pechan (80), trenér
Ladislav Novotný (80) a dlouholetý sekretář
VČO ČJF Zdeněk Rajmont (85).

Ondřej Zvára - CENTO LANO

Češi v předvánočních
halách Evropy

Ještě tento víkend (5. - 8. 12.) máte možnost
sledovat české jezdce na halových závodech
v belgickém Opglabbekku a na CSI**
v Salzburgu. Poslední předvánoční starty se pak
uskuteční 12. - 15. 12. při CSIYH v Roo-
sendaalu.

Až do 8. prosince máte možnost navštívit
42. ročník hipologického veletrhu Salon du
Cheval, který se koná v Paříži  - Villepinte.
Jedním z mnoha lákadel byl i SP ve voltiži,
o kterém referujeme na str. 3 (Klouda stále
v čele). Na programu je však ještě celá řada
jezdeckých soutěží. Veškeré podrobnosti
naleznete na 
www.salon-cheval.com

Zima v Kreuthu
Velkolepé jezdecké středisko v bavorském

Kreuthu je v zimních měsících stále plné koní.
Ve dnech 20. - 24. listopadu se zde konaly
sdružené soutěže CSI1*, CSI YH1* a CSI2*.

Na startu nechyběli ano čeští zástupci
Kateřina Kučerová, Alžběta Vojtková, Fran-
ceska Kolowrat-Krakowská a letošní mistr ČR
ve skocích Ondřej Zvára.

Ten potěšil české fanoušky nejvíce. V zá-
věrečné Velké cena (S**) na výšce 145 cm se
na CENTO LANO probojoval do rozeskakování
šesti dvojic a po jedné chybě obsadil 5. místo.
Kompletní výsledky na: www.fnverlag.de
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První ročník největší kanadské výstavy hospodářských zvířat Royal Agricultural Winter
Fair se v Torontu konal v roce 1922. Titul Royal zajistila výstavě přítomnost krále Jiřího V.
V letošním roce se v listopadu konal 90. ročník výstavy, kterou v průběhu 10 dní navštíví
v průměru 300 000 diváků. Vystavováno je cca 5 000 zvířat. Stovky koní pak mohou diváci
vidět i v mnohadenní Horse Show. V letošním roce nechybělo v Torontu ani čtyřspřeží
starokladrubských běloušů, které představil John White z New Jersey. Snímky nám poslal
dlouholetý příznivec Jezdce, kterým je v Kanadě František Mašek. Na snímku vlevo
s majitelem starokladrubského spřežení John Whitem a starokladrubským CELESTE.

Klouda stále v čele
V Paříži se konalo ve dnech 29. a 30.

listopadu další kolo Světového poháru
2013/2014 ve voltiži a pořadatelem CVI-W bylo
středisko Villepinte. Opět na startu nechyběl
Lukáš Klouda, který obsadil již ve zcela
hvězdné konkurenci velmi krásné 3. místo.
Zvítězil Francouz Jacgues Farrari před svým
krajanem Nicolas Abdreanim. Ti oba ale zatím
ve SP nebodovali a tak Lukáš Klouda k 15 bo-
dům z Mnichova přidal v Paříži dalších 11 a je
i nadále v čele průběžného bodování. Tento ví-
kend (5. - 8. prosince) je na programu CVI-W
v Salzburgu. Zde náš reprezentant nestartuje
a toho budou mít čeští diváci příležitost vidět
16. - 19. ledna v Lipsku. Finále letošního roč-
níku SP ve voltiži je 7. - 8. února v Bordeaux.

O finále je zájem
Do centra FEI v Lausanne připutovala hned

ze čtyř měst nabídka na pořadatelství finále
Světového poháru 2017. O pořadatelství
sdruženého finále ve skocích i drezuře má
zájem Londýn a severoamerická Omaha
(Nebraska). O samostatné finále ve skocích má
zájem Hong Kong a finále v drezuře by v roce
2017 rád uspořádali v s´Hertogenbosch.

Jezdci v gala
V pondělí 2. prosince byl zahájen prodej

vstupenek na 3. ročník večera Jezdci v gala.
Ten v sobotu 1. února 2014 pořádá společnost
Equinet s.r.o. v pražském Radiopaláci. V rámci
večera budou uděleny ceny ČJF za rok 2013.

Program zahájí 45minutový ceremoniál.
Během něho budou uděleny ceny: Sportovec
ČJF roku, Vycházející hvězda ČJF roku, Cena
za rozvoj jezdectví v ČR a Cena pro jezdce
navzdory všemu. Pozdější hodiny budou
vyhrazeny mladší generaci pod taktovkou DJ
Ludvíka Jandourka.

Předprodej vstupenek bude do 27. ledna.
Do 31. prosince 2013 nabízí pořadatelé slevu
10 %. Během ledna 2014 pak bude poskytnuta
všem, kteří si objednají stůl pro 12 osob.
Přehled rozmístění stolů a volných míst je
k dispozici na adrese: 
www.jezdci.cz/clanky/Galavecer-Jezdci-v-
gala-a-Vyrocni-ceny-CJF-2013/.

Objednávky lze zasílat e-mailem nebo
formou SMS: galavecer@jezdci.cz, 
+420 606 382 315. Za 150,- Kč lze objednat
i bufet s výběrem z několika jídel a dezertů.

Festival v Lysé nad Labem bude
Jezdec jako první přinesl informaci o úvahách organizace Jezdeckého festivalu na výstavišti

v Lysé nad Labem. Akce, která by se měla uskutečnit 19. - 23. března 2014, začíná nabývat
reálnějších rozměrů. Pod jednou střechou nové výstavní haly by se měly představit čtyři disciplíny
v rámci oficiálních soutěží a zbývající tři exhibicemi v doprovodném programu. Hlavním iniciátorem
akce je Josef Malinovský, který nám sdělil několik podrobností.

Kdy se vůbec
zrodila myšlenka
uspořádat na výsta-
višti v Lysé nad
Labem Jezdecký
festival?

V podstatě ve chví-
li, kdy jsem si v Jezdci
přečetl o plánech vy-
budovat v Lysé novou
výstavní halu o roz-
měrech 84 x 48
metrů. Pravidelně jez-
dím na FEI Světový
pohár do Lipska

a bylo mi líto, že žádná podobná akce se
v České republice nekoná. A i když se
samozřejmě Lysá s Lipskem srovnávat vůbec
nedá, toto je příležitost, jak založit novou tradici
v národních podmínkách, která by se však do
budoucna mohla rozrůst třeba i do mezi-
národních rozměrů. 

Zatím bude festival organizován v rámci
tradiční výstavy Zemědělec - Jaro 2014.
Doufáme, že oslovíme okolo 35 tisíc tradičních
návštěvníků a možná se nám podaří
návštěvnost výstaviště posunout až ke 40
tisícům diváků, Takový divácký zájem by byl
pro jezdecký sport obrovskou propagací. Když
k tomu přidáme mediální pokrytí v podobě on-
line přenosů na EquiTV.cz a každodenních
sestřihů na ČT Sport, tak by mohl jezdecký
sport získat na začátku nové sezony obrovskou
reklamu.

Diváky možná oslovíte, ale soutěžící
potřebují především záruku dobrého
povrchu. Na čem se bude Jezdecký festival
jezdit?

Pokud bychom nebyli domluveni se zástupci
výstaviště na zajištění kvalitního povrchu, tak
bychom veřejně své plány ani nepublikovali. Je
bezpodmínečně nutné, aby povrch byl kvalitně
připraven. Podklad pro pískovou směs s geo-
textiliemi budou tvořit speciální rohože určené
pro jezdecké povrchy. Věřím, že počáteční
nezanedbatelná investice se výstavišti bohatě
vrátí.

Rozumím tomu dobře, že opracoviště
bude otevřené?

Ano opracoviště bude zatím otevřené
a doufám, že nebude na konci března nějak
výrazně mrznout nebo sněžit. Kryté opra-
coviště je zatím hudbou budoucnosti, ale kdo
zná výstaviště v Lysé ví, že by to nebylo neře-
šitelné.

Máte již rozmyšlené konkrétní programové
schéma?

Již nyní můžeme uvést, že ve středu by měly
celou akci zahájit nižší skokové soutěže
zahrnující i parkury určené dětem na pony. Tito
nejmenší jezdci by se mohli v Lysé utkat o jedny
z prvních bodů v seriálech Pony liga, Pony
extraliga a Teenager 2014. Ve čtvrtek přijdou
poprvé na řadu i drezury. Páteční dopolední
parkurové skákání doplní odpoledne a vpodvečer
závody spřežení. Na sobotu plánujeme voltiž
a skoky. Nedělním vrcholem bude nejprve
drezura, odpoledne by pak měla vše završit Velká
cena Lysé nad Labem - ST**-.

Pro parkování přepravníků bude vyhrazena
část Čapkovy ulice, tak jak jsou návštěvníci
zvyklí při výstavách. Odtud je přímý vstup do
zadní části areálu, kde se bude opracoviště. 

Ustájení v místě nebude poskytováno.
Partnerem festivalu ale bude Jezdecká škola
Equus Kinsky v Hradištku u Sadské, která má
kvalitní zázemí a je vzdálena 10 kilometrů od
výstaviště. Zájemci o přenocování tak budou mít
možnost ustájit koně tam.

Je něco, co by mohlo v tuto chvíli ještě
pořádání Jezdeckého festivalu v Lysé
ohrozit?

Pevně doufám, že se nic takového ne-
naskytne, i když před námi stojí stále obtížnější
úkol získat dostatečné množství finančních
prostředků. Partnerům ale máme co na-
bídnout. Ať to již bude prezentace přímo na
místě, tak i prostřednictvím televizních pře-
nosů. Věřím, že většina firem působící
v oblasti jezdectví si nenechá mimořádnou
příležitost ujít a podpoří nás. Celá akce bude
pořádána pod záštitou České jezdecké
federace a doufám, že se nám podaří dostatek
partnerů ke spolupráci získat.
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Velmi výrazně by-
la v sobotu 23. lis-
topadu v katarském
Doha zakon-čena
sezóna 2013 pod
širým nebem. Po-
slední kolo Glo-bal
Champions Tour při-
lákalo díky zá-
vratným dotacím
z evropských hal
zpět na otevřené
kolbiště výkvět svě-
tových jezdců.

Statisíce v Dohau

Okázalost a luxus 
Soutěže probíhaly v luxusním prostředí

jezdeckého centra Al Shaqab. Na pískovém
kolbišti o rozměrech 120 x 80 metrů stavěl
náročné parkury Ital Uliano Vezzani.

V kurzu prvního kola stálo několik ošidných
řad a hodně se chybovalo ve trojskoku.
Nepovedené vystoupení předvedly Luciana
Diniz (LENOX) a Edwina Tops-Alexander (EGO
VAN ORTI), které shodně opouštěly arénu se
šestnácti body. Mrzelo to zvláště Edwinu.
V konečném důsledku to pro ni znamenalo propad
z průběžného třetího místa tabulky na páté.

Tribuna rozhodčích a VIP hostů v jezdeckém centru Al Shaqab

Naprázdno vyšla i Laura Kraut, kterou
s osvědčeným běloušem CEDRIC oddělila od
postupu lehká chyba na předposledním skoku.
Muselo to být i pro ni zvláště bolestné, protože
věděla, že si vedení v průběžné tabulce neudrží.
Kromě zmiňovaných renomovaných jezdců se
do druhého kola nedostali ani Daniel Deusser,
Roger-Yves Bost, Reed Kessler, Michael
Whitaker, Marc Houtzager, Pius Schwizer a Si-
mon Delestre. 

Chytákem druhého kola byla krátká vzdá-
lenost mezi mohutným oxerem číslo pět a ná-
sledným dvojskokem, stacionáta - oxer. Zde
chybovala většina jezdců. Složitá byla i řada
s trojkombinací. Pokud se snad někdo přes
toto úskalí dostal, tak si to většinou vynahradil
jinde. 

Tři chyby zde udělali Harrie Smolders a Vla-
dimir Bělecký. Osm bodů měli Marlon Módolo
Zanotelli i Denis Lynch. Jednou chybovali šejk
Ali Bin Khalid Al Thani, Doda de Miranda, Rolf-
Göran Bengtsson, Patrice Delaveau, Kevin
Staut, Juan Carlos Garcia, Maikel van der
Vleuten, Jane Richard Philips a Gerco
Schröder.

Prvním, komu se podařilo nic neshodit, byl
až desátý startující, pečlivý Christian Ahlmann
s impozantním běloušem ARAGON Z (Askari).
V cíli však i na něho čekalo nepříjemné
překvapení v podobě jednoho bodu za
patnácti setinové překročení limitu. To bylo pro
něj zcela fatální a pravděpodobně ho to stálo

Celkové pořadí GCT 2013: 1. Scott Brash
(GBR) 294 500 €; 2. Christian Ahlmann
(GER) 190 000 €; 3. Laura Kraut (USA)
123 500 €; 4. Doda de Miranda (BRA) 76 000
€; 5. Edwina Tops-Alexander (AUS) 47 500 €;

Výsledek závěrečného kola GCT 2013
v Doha: 1. Scott Brash - HELLO SANCTOS
0/0/0 43,17 (148 500 €), 2. Ludger Beerbaum
- CHIARA 222 0/0/0 43,83 (90 000 €);
3. Marcus Ehning - PLOT BLUE 0/0/4 47,81
(67 500 €); 4. Christian Ahlmann - ARAGON Z
0/1 (45 000 €); 5. Constant van Paesschen
- CITIZENGUARD TOSCAN DE SAINTE
HERMELLE 0/1 (27 000 €); 6. Gerco Schröder
– LONDON 0/4 (13 500 €); 7. Jane Richard
Philips - PABLO DE VIRTON 0/4 (9 000 €);
8. Maikel van der Vleuten - VDL GROEP
VERDI 0/4 (9 000 €), 9. Juan Carlos Garcia
- BONZAI VAN DE WARANDE 0/5 (9 000 €);
10. Kevin Staut - ESTOY AQUI DE MUZE HDC
4/4 (6 750 €); 11. Patrice Delaveau - CARINJO
HDC 4/4 (4 500 €); 12. Rolf-Göran Bengtsson
- CASALL ASK 4/4 (4 500 €); 13. Denis Lynch
- ALL STAR 5 0/8 (4 500 €); 14. Doda de
Miranda - AD RAHMANNSHOF'S BOGENO
4/4 (2 250 €); 15. šejk Ali Bin Khalid Al Thani
- CANTARO 32 (2 250 €); 16. Marlon Módolo
Zanotelli – CLOUWNI 0/8 (2 250 €); 17. Harrie
Smolders - EXQUIS WALNUT DE MUZE 4/12
(2 250 €); 18. Vladimir Bělecký - ROCKET-
MAN 2 4/12 (2 250 €)

vítězství v celém seriálu. Čas nestihl i jinak
skvělý 19letý Belgičan Constant van
Paesschen s 10letým bílým hřebcem
CITIZENGUARD TOSCAN DE SAINTE
HERMELLE (Surcouf de Revel).

Pouze tři nuly
Jen tři jezdci tak zůstali čistí v obou kolech

a mezi nimi se rozhodovalo v rozeskakování.
Zahajoval Ludger Beerbaum s bělkou CHIARA
222 (Contender) a neprodal svou kůži lacino. Jel
rychle a velmi obratně. Jeho 10letá holštýnka
navíc skákala jistě. Výsledkem byla třetí nula
a čas se zastavil na 43,83 sekundách.

Následoval reprezentační kolega Marcus
Ehning s 16letým hřebcem PLOT BLUE
(Mr. Blue). Ten však shodil hned první skok a tak
dál už nezávodil a dojel v poklidném tempu.

Posledním startujícím byl 28letý Scott
Brash se skvělým belgickým hnědákem
HELLO SANCTOS (Quasimodo). Už na
opracovišti se dozvěděl, že ať rozeskakování
dopadne jakkoli, bude vítězem celého seriálu.
O to s větším nadšením vjel do kolbiště. Hned
od počátku nasadil velké tempo a až do konce
ho zvyšoval. V cíli byl o šedesát šest setin
sekundy rychleji a slavil double. Za vítězství
v posledním kole a za první místo v konečné
tabulce si z Kataru odvezl celkem 443 000,-
EUR. Mezi osmnáct nejúspěšnějších celo-
ročního žebříčku bylo rozděleno celkem 950
tisíc EUR.

6. Ludger Beerbaum (GER) 33 250 €;
7. Luciana Diniz (POR) 33 250 €; 8. Rolf-
Göran Bengtsson (SWE) 19 000 €; 9. Harrie
Smolders (NED) 19 000 €; 10. Nick Skelton
(GBR) 19 000 €; 11. Maikel van der Vleuten
(NED) 19 000 €; 12. William Funnell (GBR)
14 250 €; 13. Patrice Delaveau (FRA) 14 250
€; 14. Gerco Schröder (NED) 14 250 €;
15. Marcus Ehning (GER) 9 500 €; 16. Jane
Richard Philips (SUI) 9 500 €; 17. Pius
Schwizer (SUI) 7 125 €; 18. Denis Lynch (IRL)
7 125 €

Foto GCT

Hodinky Longines byly pro Scota Brashe po
celkové výhře 443 000,- Euro již jen třešinkou
na tučném dortu

TOP TEN
ve Stockholmu

Soutěž pro nejužší jezdeckou smetánku se
letos jezdila poslední listopadový den ve
vyprodané stockholmské hale Globen.

Z první světové desítky se omluvily druhá
Elizabeth Madden a čtvrtá Luciana Diniz. Po
triumfu v Doha nepřijel ani šestý Scott Brash.
Nahradili je jedenáctý Patrice Delaveau, dvanáctý
Kevin Staut a na poslední chvíli i čtrnáctý Daniel
Deusser. Ve startovním poli se tak sešli čtyři
Němci, tři Francouzi a po jednom zástupci z Velké
Británie, Holandska a Švýcarska.

Parkury stavěl nepříliš okoukaný domácí
designer Peter Lundström. První kolo bylo
hodně náročné. Často padaly skoky na
diagonální řadě uprostřed parkuru a ještě víc na
následném dvojskoku. Chybovalo se však po
celém kurzu.

Bezchybní náhradníci
Jezdci startovali v obráceném pořadí

světového žebříčku. Zahajoval Daniel Deusser
s 9letou hnědkou EVITA VAN DE VELDBALIE
(Wandor vd Mispelaere). Jel velmi pozorně
a dával si záležet v každém nájezdu. Přešel bez
chyby a v divácích vzbudil dojem, že parkur asi
nebude příliš těžký.

Že ale snadný nebude, se přesvědčili hned při
jízdě Kevina Stauta s 9letou QUISMY DES
VAUX HD (Dollar de la Pierre). Jeho velká
hnědka se nevešla do zmiňovaného dvojskoku
a byly z toho čtyři trestné body. 

Patrice Delaveau s tmavohnědým hřebcem
LACRIMOSO HDC (Landjunge) potvrdil formu
posledních týdnů a zůstal bez chyby. Úřadující
mistr Evropy Roger Yves Bost s 12letým
hřebcem NIPPON D'ELLE (Scherif d'Elle) přes
velkou snahu chyboval dvakrát.

Ještě hůř dopadl olympijský vítěz Steve
Guerdat s bělkou NASA (Cumano). Spadl mu
závěrečný oxer na trojskoku a potom zůstal stát
před stacionátou na konci diagonální řady.
Po opětovném nájezdu ji navíc ještě shodil
a výsledkem bylo nelichotivých patnáct bodů.
Gerco Schröder s bujaře vyhazujícím 10letým
hřebcem CASTELINO VAN DE HELLE (Cassini
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Zahraniční rubriku připravuje 
Václav K. Dvořák

I) jednou zaváhal na diagonále a podruhé ještě
na dvojskoku. S pomalejším časem z toho bylo
devět bodů.

Ludger Beerbaum se 14letým hnědákem
CHAMAN (Baloubet du Rouet) měl jedno zaváhání
ve dvojskoku. Obhájce loňského vítězství Christian
Ahlmann s bílým hřebcem ASCA Z (Askari) shodil
předposlední stacionátu. Bez chyby nezůstal ani
Marcus Ehning s 11letým hřebcem COPIN VAN
DE BROY (Darco), který kromě kolmého skoku na
diagonále shodil i závěrečný oxer. Ve dvojskoku
chyboval i Ben Maher s tm. hnědákem TRIPPLE X
(Namelus R).

Do zkráceného druhého kola postupovali
všichni, ale jen dvě dvojice s nulou. Při rovnosti
bodů o celkovém umístění rozhodoval čas
druhého kola.

Vítěz z druhé desítky
Steve Guerdat tentokrát převedl svou 12letou

holštýnku s jistotou a bez chyby. Gerco
Schröder ve snaze o rychlejší tempo dvakrát
chyboval a propadl na poslední příčku. Marcus
Ehning předvedl jednu ze svých profesionálních
jízd a v pěkném tempu zůstal bez chyby.

Překonal ho Roger Yves Bost a v cíli byl
bezmála o jeden a půl sekundy rychleji. Bosty se
ujal vedení, ale velmi rychle ho o něj připravil
Ludger Beerbaum. Ten jel na hranici možností
svého hřebce a vyplatilo se mu to. 

Snažil se i Christian Ahlmann, ale ke konci
dvakrát chyboval. Velmi riskantní jízdu předvedl
Kevin Staut, ale shodil stejné dva skoky jako
Ahlmann.

Ve vedení tak byl stále Ludger Beerbaum, ale
famózní jízdou ho sesadil Ben Maher. V  cíli byl
skoro o dvě a půl sekundy rychleji. Ludger jen
uznale pokýval.

Ještě se však čekalo na dva bezchybné
z prvního kola. Patrice Delaveau jel hodně
rychle a na závěrečném oxeru měl navíc notnou
dávku štěstí. Zůstal čistý a Ben Maher byl rázem
druhý.

Daniel Deusser musel prokázat pevné nervy.
Rozhodně si nechtěl nechat vítězství uniknout.
I jeho štěstěna podržela a dokonce na dvou
skocích. V cíli byl ještě o dvě desetiny rychlejší
a bylo rozhodnuto. Vítězem turnaje Top Ten se
stal jezdec, který do elitní skupiny postoupil až
ze 14. místa pouze díky absencím lépe
umístěných jezdců.

Daniel Deusser to komentoval: „Až do minulého
týdne jsem nevěřil, že bych dostal příležitost tady
startovat. Musím říct, že moje klisna má
posledních pár týdnů skvělou formu. To ale
neznamená, že bych čekal vítězství. Již v prvním
kole jsem měl ale hodně dobrý pocit. Pak jsem
viděl ty velmi rychlé jízdy druhého kola a bylo
jasné, že budu potřebovat hodně štěstí. Vyšlo to
úžasně a na tento den nikdy nezapomenu.“

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

Výsledek turnaje Top Ten ve Stocholmu:
1. Daniel Deusser (GER) – EVITA VAN DE
VELDBALIE 0/0 37,30 (0); 2. Patrice
Delaveau (FRA) - LACRIMOSO HDC 0/0
37,50 (0); 3. Ben Maher (GBR) - TRIPPLE X
III 4/0 35,91 (4); 4. Ludger Beerbaum (GER)
- CHAMAN 4/0 38,27 (4); 5. Roger Yves Bost
(FRA) - NIPPON D'ELLE 8/0 38,83 (8);
6. Marcus Ehning (GER) - COPIN VAN DE
BROY 8/0 40,25 (8); 7. Kevin Staut (FRA)
- QUISMY DES VAUX HDC 4/8 36,55 (12); 8.
Christian Ahlmann (GER) – ASCA Z 4/8 39,30
(12); 9. Steve Guerdat (SUI) - NASA 15/0
43,18 (15); 10. Gerco Schröder (NED)
- CASTELINO VAN DE HELLE 9/8 49,23 (17).

Magnézium do jízdáren
ochrana proti zamrznutí

Příjem objednávek na zimu
2013/14

Cena 12,- Kč/kg bez DPH
(14,50 Kč/kg včetně DPH)

kontakt: Tel. 602 342 305
vysin@stam.cz

vice info na
www.stavbajizdaren.cz

❄❄❄❄❄ ❄❄❄❄❄❄❄

Ve Švédsku i o Reem Acra World Cup body
První prosinec byl ve Stockholmu

zasvěcen Světovému poháru v drezuře.
Návštěvníkům se představilo patnáct jezdců
z osmi zemí. Domácím divákům chyběl
Patrik Kittel, kterému účast zhatilo nedávné
zranění ryzáka WATERMILL SCANDIC.
Favoritkou by ale stejně byla domácí
reprezentantka Tinne Vilhelmson-Silfven
s výborným 11letým hnědákem DON
AURIELLO (Don Davidoff). 

Nijak své krajany nezklamala a předvedla
velmi kvalitní a dynamickou sestavu. Vadou na
kráse snad bylo jen zkraje a podruhé ke konci
úlohy drobné zakopnutí v prodlouženém klusu.
Jinak asi byla spokojená a líbila se divákům
i rozhodčím. Za svou sestavu získala 81,950 %
a s převahou zvítězila.

Druhou příčku obsadil úřadující mistr světa
Edward Gal s 11letým vraným hřebcem
GLOCK'S VOICE (De Niro).

Edward si tohoto koně vyhlédl už více než
před dvěma lety, ale hřebec se zranil a rok byl
v rekonvalescenci. Na jaře se vrátil na
obdélník a v Rosendaalu a v Arnhemu vyhrál
jak Grand Prix, tak volnou sestavu. Následně
byl za-koupen a připojil se k dalším Galovým
koním. Vystoupení ve Stocholmu bylo jeho
pohárovou premiérou. Sestavu měl velice
povedenou, i když nepřesností by se našlo
víc než u vítězné Švédky. Druhá příčka měla
hodnotu 79,275 %.

Třetí místo obsadil Galův životní partner
Hans Peter Minderhoud s 13letým hřebcem
GLOCK'S ROMANOV (Rohdiamant). Jak sám
řekl, až na dvě chyby v přeskocích byl se svou
sestavou spokojen. Obdržel s tímto koněm
doposud nejvyšší ohodnocení.

Výsledek Reem Acra FEI World Cup
dressage Stocholm: 1. Tinne Vilhelmson-
Silfven - DON AURIELLO (SWE) 81,950 %;
2. Edward Gal - GLOCK'S VOICE (NED)
79,275 %; 3. Hans Peter Minderhoud -

GLOCK'S ROMANOV (NED) 78,850 %;
4. Nanna Skodberg Merrald - MILLIBAR
(DEN) 76,425 %; 5. Jessica von Bredow-
Werndl - UNEE BB (GER) 76,325 %; 6. Lone
Bang Larsen - FIT L (DEN) 74,175 %; 7. Maria
Anita Andersen - BLUE HORS LAREDO
(DEN) 73,875 %; 8. Malin Hamilton
- FLEETWOOD (SWE) 73,675 %; 9. Jeanna
Hogberg - LIZA MINELLI (SWE) 73,475 %;
10. Cecilia Andren Dorselius - LENNOX (SWE)
72,400 %

Čtvrtá byla dánská naděje, dvacetiletá
Nanna Skodberg Merrald s tm. hnědákem
MILLIBAR (Milan). Její úloha byla velmi živá,
plná lehkosti. Jezdkyně trochu žehrala na
napjatou atmosféru v hale, ale s umístěním
byla spokojená.  

Také páteční Grand Prix vyhrála Tinne
VILHELMSSON SILFVÉN se ziskem 79,277 %.
Druhou příčku obsadil Hans Peter
MINDERHOUD s výsledkem 75,319 % a třetí
byl Edward GAL – 74,574 %.

Kompletní výsledky naleznete na:
www.stockholmhorseshow.com

Příští kolo Světového poháru bude v úterý
17. prosince Londýně.

Ve světové konkurenci o sobě již opět dává
vědět Edward Gal (GLOCK'S VOICE)

Photo: Roland Thunholm

Pořadí SP po třetím kole: 1. Tinne
Vilhelmson-Silfven – 54; 2. Marcela Krinke-
Susmelj – 37; Isabell Werth – 35; Hans Peter
Minderhoud – 26; 5. Fabienne Lütkemeier
a Mathias Kempkes – 23; 7. Malin Hamilton
– 21; 8. Anna Kasprzak, Ellen Brigitte Farbrot
a Jessica von Bredow-Werndl – 20

Photo: Roland Thunholm

Třetí kolo SP v drezuře vyhrála ve Stock-
holmu domácí Tinne Vilhelmson-Silfven -
DON AURIELLO
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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

Vítězku finále ponyligy Adéla Bubeníková (VASIL) ze stáje Urban i druhou
Karolínu Wiesnerovou na SARGO (JK Mělník) dekoroval Tomáš Krůta

Finálové Heroutice
V neděli 24. listopadu vyvrcholil v Herouticích

další ročník seriálů Teenager, Pony liga a Pony
Extraliga. Den před tím proběhla poslední
kvalifikační kola. Vůbec poprvé se naplnila
všechna místa ve finále a to  slibovalo napínavé
vyvrcholení. 

Teenager pro Martina
V soutěži Teenager na stupni -ZL- se po dvou

kolech rozeskakovaly dvě dvojice. Nejlépe si
vedl Martin Vašák - BJERGLUNDS CHOPING
(JK Český Dvůr), který i po čistém
rozeskakování porazil Denisu Vegrichtovou na
JETTA (JK Mělník). 

Šest rozeskakování v Pony lize
Výrazně větší pole bojovalo o prvenství ve

finále jezdců 8-12 let na pony. Dvě kola úrovně
-SP- projelo bez zaváhání hned šest dvojic.
Čtyři jezdkyně v rozeskakování sice stlačily čas
pod 30 vteřin, nevyvarovaly se ale chyb.
Z výhry se tak radovala sice pomalejší, zato
bezchybná Adéla Bubeníková s VASIL (Stáj
Urban o.s).

Adéla Bubeníková si tak v Herouticích
připsala již druhou výhru. Úspěchu ve finále
Pony ligy předcházela sobotní výhra poslední
kvalifikace.

Čtveřice v Extra finále
Vyvrcholením neděle bylo pochopitelně

Finále Extraligy pro jezdce 13-16 let. Vůbec
poprvé měli ve finále zástupce i chlapci a to
díky Lukášovi Matuškovi na GLEN BONITA
(JK Dražka). Společně s ním se k vy-
vrcholení pony sezóny se střídáním koní
postavily Denisa Vegrichtová (SUN SHAIN,
JK Mělník), Klára Stárková (STASIEK, JK
Sedmička) a Šárka Tůmová
(KARA/BACARDIA, JK Koba). Pro poslední
zmíněnou to byl vůbec poslední start v sedle
pony a tato jezdkyně se ve finále s pony
soutěžemi rozloučila. 

Jezdci zahájili velmi vyrovnaně. V prvním kole
nikomu nic nespadlo a jediné trestné body si
připsala Klára Stárková se STASIEK za
překročení času.

Celkově si nakonec nejlépe vedla Denisa
Vegrichtová. Ani jednou neshodila a po
čtyřech jízdách měla pouze jeden trestný bod
za čas. 

Finále bylo ale napínavé do poslední chvíle.
Lukáš Matuška měl po třech kolech pouze
4 body. Denisa tak neměla žádný výrazný
náskok. Navíc nastupovala do čtvrtého kola s
GLEN BONITA, se kterým před tím Šárka

Tůmová parkur nedokončila. Denisa Vegrich-
tová však prokázala zkušenost a i poslední kolo
zvládla čistě.

Druhý skončil Lukáš Matuška, který nakonec
zatížil svoje konto 17 body. Třetí Šárka Tůmová
sice s GLEN BONITA nedokončila, ale jinak
zajela tři jízdy bezchybně. Poslední finálová
příčka pak patřila Kláře Stárkové.

Posledním dekorovaným vítězem v He-
routicích byl nejméně chybující pony finále
Extraligy. Tím byla klisna SUN SHAIN Denisy
Vegrichtové, která absolvovala se všemi jezdci
čistě. -náv-

Foto K. Návojová

Finálová čtveřice Pony Extraligy 2013 (zleva): vítězka Denisa Vegrichtová, Lukáš Matuška, Šárka
Tůmová a Klára Stárková

Foto K. Návojová
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Slaměná podestýlka v granulích
Stlaní koní je v poslední době stále větší

problém. Slamnatá podestýlka často
nevyhovuje především z dietetických důvodů.
Narůstajícím problémem je i chemické
ošetření obilovin. Piliny se zase stávají
úzkoprofilovým zbožím, protože jsou ve
velkém skupovány producenty biopaliv.
Bezprašná piliná steliva jsou sice dokonalá,
ale většinou poněkud komplikují stájovou
ekonomiku. Každý, kdo tedy nabídne alter-
nativu současným stelivům, je pro mana-
gement stájí nadějí.

Na výstavě v Lysé nad Labem pre-
zentovala svůj produkt společnost Bisset.
Jsou jím slamnaté granule, které by se
v budoucnu mohly stát východiskem ze stále
komplikovanější situace se stlaním koní.
Oslovili jsme tedy zástupce společnosti pana
Daniela Fantu s žádostí, aby nám představil
výhody podestýlky Bisset.

Společnost Bisset s.r.o. byla založena k vý-
robě kvalitních produktů z čisté biomasy. Jsme
plně českou společností a také veškerá
produkce vzniká na území ČR a to ze surovin
vypěstovaných a vykoupených v ČR.

Zásadní pro vstup do tohoto odvětví byla
mezera na trhu steliv pro koně. Tu se stále
nedaří vyplnit a tak se výroba rozeběhla na plné
obrátky. Granule jako podestýlka pro koně je
krásně čistý a zcela ekologický produkt, bohužel
v našich končinách stále ještě ne zcela
doceněný.

Výhody, které oproti volné slámě granule
mají, jsou tak výrazné, že nám hodně zákazníků
prostě nevěří, že by něco takového mohlo
existovat. Hlavním argumentem oproti slámě je
vysoká absorpce tekutin. Granule vsáknou až
12x více než obyčejná sláma. 

Dalším kladem je časová úspora. Úklid boxů
je výrazně snazší a oproti místování slaměné
podestýlky zabere skutečně jen pár minut.

Díky tepelnému zpracovávání granulí se

odbourává další problém, který přináší sou-
časná sláma. Tou jsou všechny ty plísně a bak-
terie, které se ve slámě nebo pilinách drží,
a které jsou pro koně velkým rizikem.

Hovoříte pochopitelně o výhodách pro-
duktu. Má stlaní granulemi Bisset i nějaká
úskalí?

Ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak mě nějaká
zásadní úskalí nenapadají. Hodně lidí si myslí,
že to bude cena, ale ani to není pravda. Na
základě přiloženého ceníku každý rychle zjistí,
že měsíční srovnání sláma vs. granule, není
ekonomicky nijak nevýhodné.

Podle mého soudu tak všechny benefity,
plynoucí z používání slamnatých granulí, jasně
volnou slámu převyšují o několik koňských
délek.

Jste schopni produkovat dostatečné
množství stelivových granulí? Jste schopni
zajistit takové množství pšeničné slámy?

Samozřejmě, a to díky široké
síti našich regionálních doda-
vatelů.

Jak komplikuje ekonomiku
steliva dopravní vzdálenost?

Pokud jsme hodnotili úskalí,
tak tady bych jistý problém
viděl. Dopravu zajišťujeme
prostřednictvím standardních
komerčních společností a bo-
hužel všichni víme, že doprava
je v dnešní době poměrně
drahá. Společnost Bisset má
skladové a výrobní centrum
v západních Čechách a zatím
nemáme k dispozici žádnou síť
konsignačních skladů. Použití
podestýlkových granulí od firmy
Bisset se tak s každým kilo-
metrem do centra ČR či na její
východní stranu, komplikuje
a zdražuje.

Občas se nám stává, že

někteří zákazníci nejsou ochotni akceptovat tak
vysoké náklady za dopravu, a já se jim ani
nedivím. Vždycky se ale snažíme hledat
možnosti, jak zákazníka uspokojit. Doufám, že
v případě zájmu nalezneme možnosti jak
dopravu zefektivnit, buď spojením více dodávek,
či zřízením meziskladů.

Jak je používání Vašeho produktu ve
stájích rozšířeno a máte již nějaké ohlasy na
stlaní granulemi společnosti Bisset?

Ohlasy na podestýlku Bisset jsou v drtivé
většině pozitivní. Při jejím použití musí být
dodržen námi doporučený postup. Ten
spočívá především v zavlažení velmi pevných
granulí vodou. Ty se tak v krátkém čase
rozpadnou na sypký substrát, který je koním
velmi příjemný. Všichni ti, kteří se rozhodli
granule pro podestýlku koní používat, nám
zatím dávají za pravdu, že granule Bisset mají
opravdu pouze vlastnosti, které deklarujeme.
I z jejich reakcí víme, že nabízíme kvalitní
produkt. A není lepší reklama než 
spokojený zákazník.

Daniel Fanta ze společnosti Bisset
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Stoletý mjr. Miloš Svoboda
Ve čtvrtek 5. prosince uplynulo 100 let od narození významné osobnosti

dostihového a jezdeckého sportu, vítěze Velké pardubické mjr. Miloše
Svobody. Jeho jméno i vztah k překážkovým dostihům je připomínáno
i pojmenováním jednoho ze čtyř kvalifikačních dostihů pro Velkou
pardubickou. Na pardubickém závodišti je Miloš Svoboda přítomen i díky
tomu, že je po něm pojmenována tribuna A. 

V den jeho stých narozenin si v Pardubicích připomněli tohoto jezdec
vzpomínkovým setkáním, kterého se zúčastnil pardubický patriot
a synovec Miloše Svobody Jan Svoboda, osobní přítel MVDr. Jiří Rajman
a prezident Dostihového klubu Jiří Skalický.  

Miloš Svoboda startoval ve Velké pardubické celkem 11x a zvítězil
v letech 1946 (TITAN) a 1952 (VÍTĚZ). Do posledních svých dní aktivního
Miloše Svobodu vzpomíná řada jeho přátel. Miloš Svoboda zemřel
22. června 1996 ve věku nedožitých 83 let.

V Martinicích
budují

V areálu v Martinicích dokončili další
zlepšení luxusních soutěžních podmínek.
Jedná se o první z celkem čtyř plá-
novaných hal s pevnými turnajovými
boxy. V ní lze ustájit 26 koní. Podle plánu
bude v Martinicích možné ustájit v dubnu
2014 celkem 190 soutěžních koní. Jednu
z hal bude navíc možné proměnit v dru-
hou krytou jízdárnu a tak zimní sezóna
2014/2015 zastihne areál Equitana již
plně připraven i na halovou sezónu.


