
Středisko v Martinicích se
stalo leadrem mezi českými
pořadateli jezdeckých sou-
těží. Můžete zavzpomínat, kdy
a jak to v Martinicích celé
začalo a kdo byl u zrodu
myšlenky vzniku jezdeckého
střediska?

Původní myšlenka, vedoucí
ke vzniku areálu Equitana
v Martinicích, nebyla zdaleka
tak rozsáhlá a areál už vůbec
neměl ambice stát se „zá-
vodním“. Ten původní záměr byl
spíše, tedy pokud se jedná
o koně, tréninkového charakteru
s veřejnou jízdárnou. Koně ale
byli vždy při tom a to i v oka-
mžiku zahájení provozu Equi-
tana Hotel Resortu na podzim
roku 2004. 

Tehdy u nás začal působit
pan Jaroslav Jindra jako trenér
a jezdec v jedné osobě, kte-
rý díky svým zkušenostem
a schopnostem dokázal „na-
plnit“ naši stáj ihned od začátku. 

Celkový obrat pak nastal po-
čátkem roku 2007 po zhod-
nocení všech možných aspektů
dalšího provozu resortu, a proto
byl tehdy angažován pan Milan
Málek jako člověk se zkuše-
nostmi z jezdeckého sportu a tehdy jsme
začali organizovat první závody. Bylo to
v červnu 2007 a jednalo se o jednodenní
závody do 130 cm. Když se podívám zpět do
té doby, připadá mi to lehce úsměvné. Oproti
dnešním podmínkám jsme byli opravdu
někde úplně jinde.

Z jezdeckého střediska Equi-
tana se stal postupně velmi
důležitý pořadatel. Velkorysost
při tvorbě jezdeckého povrchu,
spojená se stále častějšími
výkyvy klimatu, nakonec vedla
i ke smlouvě ČJF se středisky
na Ptýrově a v Martinicích o po-
řadatelství MČR. Jak dlouho již
tato smlouva trvá a do kdy je
z ČJF uzavřena?

Tato smlouva vznikla díky
tehdejším celkovým podmínkám
v jezdeckém sportu. Letošní
sezona byla její třetí a smlouva je
platná ještě pro sezónu 2016.

Její vnímání bylo z hlediska jezdecké
veřejnosti různé. Dovolím si ale připomenout
vývoj při pořádání MČR, který byl do té doby
realitou. Mnozí kritici velmi rychle zapomněli
na na poslední chvíli zrušené šampionáty
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Stylšampionát ve
Zduchovicích

Jedním z posledních vrcholů
letošní sezóny je tento
víkend (23. - 25. 10.)
pořádaný Stylšampionát 

Pozvánky na Světový
pohár

Ve Skandinávii byl zahájen
letošní západoevropský
Světový pohár a pořadatelé
z Verony i Lipska zvou
příznivce špičkového sportu
k návštěvě. strana 7

(Pokračování na str. 2)

Inzerce

O olympijské body
až do konce 

Jaroslav Hatla
a FERNET AF
KREFFE se nakonec
nezúčastnili pláno-
vané tříhvězdové
soutěže v Minsku.
Pravděpodobně udě-
lali dobře, protože do
Běloruska se vypra-
vila jen velmi slabá
konkurence. V CCI3*
startovalo 12 dvojic,

ale dokončilo pouze sedm. V CIC to byly
dokonce pouze čtyři dvojice a v cíli pouze
tři. Pokud se vůbec udělovaly body do
olympijské kvalifikace, určitě by jich bylo jen
velmi málo.

Jaroslav Hatla byl sice na REENMORE
ALFIE úspěšný při CCI* (16. - 18. října) ve
Strzegomi, kde soutěž vyhrál, na této úrovni
se ovšem olympijské body nesbírají. Pokud
chce tedy náš jezdec při uzávěrce olym-
pijského žebříčku 6. března 2016 být na po-
stupovém 1. místě, čekají ho ještě tří-
hvězdové závody v italské Raveně (11. - 15.
listopadu) a pravděpodobně i v zahajovací
tříhvězdové soutěži roku 2016 v por-
tugalském Barroca d´Alva v březnu 2016.
Zatím je Jaroslav Hatla na 7. místě (124) za
ruskými a běloruskými jezdci. Vede Rus
Alexandr Markov s 266 body.

Aleš Opatrný je na tom výrazně lépe
a stáhl náskok Turka Omera Karaevli na
necelých 108 bodů. Ve vedení je sice stále
největší rival našeho jezdce se 792,75
body, ale Aleš Opatrný a ACOVARO již
mají velmi pěkných 685 bodů. Naší
skokovou jedničku pak na třetím místě
sleduje Polák Jaroslaw Skrzyczynski s 545
body. V žebříčku výrazně poskočil i Ondřej
Zvára (CENTO LANO), který je nyní se
465 body pátý. Zuzana Zelinková
a CALERI jsou momentálně na 11. místě
s 355 body. I mezi skokany se letenka do
Ria uděluje pouze za vítězství. Skokové
jezdce ovšem v zimě čeká k zisku 
bodů ještě celá řada možností.

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

Šance pro budoucnost

strana 6

Závěr sezóny 2015 na otevřených kolbištích je neúprosně tady a s ním se v uplynulých týdnech konala
závěrečná soutěžní střetnutí. Stejně tak tomu bylo i v Martinicích, kde se o víkendu 16. - 18. října
soutěžilo při Ceně Field Force 2015. Podzim se však již i v Martinicích přihlásil neúprosně o slovo a pro
vytrvalé deště posledních dní před závody byli pořadatelé nuceni zrušit páteční program. Sobotní
a nedělní program pak byl následně upraven. K závěrečné soutěži roku 2015 v Martinicích (-ST**-) pak
nastoupilo 38 dvojic. Vítěznou tečku za letošní sezónou si pak připsal Jaroslav Jindra na QUENTINO
DONTH-M (Stáj Jindra).

Závěrečné závody v Martinicích se ale staly příležitostí k rozhovoru s hlavním motorem organizačního
úsilí společnosti Equitana Martinice, ředitelem celého resortu panem Martinem Peckou.

i jejich náhradní pořadatelství bez potřeb-
ného slavnostního charakteru národního
mistrovství.

Z tohoto hlediska jsem přesvědčen o tom,
že smlouva přinesla mnoho dobrého. Musím
však připustit, že naše ambice, zejména
pokud se jedná o partnery pro tento

výjimečný sportovní podnik, byly
vyšší. Ekonomická doba, která
nás provází již několik let, však
moc „sponzorským“ aktivitám
nepřeje.

K významným personálním
změnám došlo v roce 2015 ve
vedení ČJF. Vnímáte, jako
významný pořadatel, tyto změ-
ny?

Na tuto otázku existuje podle
mne jen velmi rozsáhlá odpověď.
Pokusím se ale přesto stručně.
Jako pořadatel závodů jsme se
i za minulého vedení snažili

o prosazení určitých změn. Minimálně jsme
alespoň iniciovali jejich projednávání.
Celková nálada uvnitř ČJF byla a je doposud
velmi komplikovaná. Nové vedení ČJF

Posledním vítězem sezóny na otevřeném kolbišti v Martinicích
se v Ceně Field Force (-ST**-) stal v neděli 18. října Jaroslav
Jindra na QUENTINO DONTH-M (Stáj Jindra)
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Šance....

vnímám jako velkou šanci pro budoucnost.
Významnou především díky osobě paní
prezidentky Olgy Plaché. Už jen proto, že
paní Ing. Plachá přichází s naprosto
zásadními manažerskými zkušenostmi.
Aktivitu nového Výkonného výboru ČJF
začínám vnímat v posledních týdnech. Je to
logické, protože každý se po příchodu do
nového prostředí a nové funkce nejprve se
všemi souvislostmi seznamuje. Žádný
rozumný člověk nedělá ukvapené závěry.
Stejně se chová i nové vedení ČJF. To je pro
budoucnost velmi slibné.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s online
přihlašovacím systémem ČJF?

Mnozí lidé vědí, že jsem byl již dávno za-
stáncem podobného systému. Svojí troškou
do mlýna jsem přispěl i při jeho tvorbě. Na
jaře letošního roku nám přihlašovací systém
přinesl obrovskou úlevu při pořádání závodů.
Po provozních změnách, které již proběhly,
vidím toto celé jako jednoznačný krok do-
předu. Zdaleka nejenom pro pořadatele.
Myslím, že za čas to potvrdí i celá jezdecká
veřejnost, která je, jako každá veřejnost,
někdy k převratným změnám poněkud re-
zervovaná. Za pořadatele jsou ale zkušenosti
jednoznačně pozitivní.

Zdá se, že se na stole ČJF opět objevila
Kategorizace jezdců. Nepochybuji, že jste
se v loňském roce, s tehdy již téměř jistě
očekávaným systémem, seznámil. Uvítal
byste jako pořadatel zavedení katego-
rizace? Byla by pro Vás kategorizace
jezdců nějakou významnou pořadatelskou
komplikací?

Ano, s tehdy navrhovanou kategorizací
jezdců jsem obeznámen byl, jako pořadatel
i jako tehdejší člen Oblastního výboru
Západočeské oblasti ČJF. Její zavedení
jednoznačně vítám, byť jsem i odeslal své
náměty a postřehy na ČJF, přesně podle
tehdejší výzvy VV ČJF.

Komplikací to pro pořadatele podle mne
není. Pokud se podíváme na rozsah
a spektrum startovních polí, je to jedno-
značně nutná věc pro rozdělení jezdců podle
výkonnosti. Půjde-li kategorizace jezdců ruku
v ruce s další legislativou, jedině dobře.
Nevím, proč stále diskutujeme o něčem, co
jinde dlouhou dobu funguje. Pojďme najít
řešení a nehledejme jen důvody, proč by
něco nemělo jít.

Byla by podle Vašeho názoru vhodná
i nějaká legislativní pořadatelská změna?

Zcela určitě a ne jen jedna….
Zkuste alespoň nějakou naznačit.
Budu-li vycházet z budoucí zavedení

kategorizace jezdců, velmi rád bych
například viděl i nějakou klasifikaci závodišť.
Ta by mohla stanovit maximální možnou
obtížnost závodů pořádaných na daném
závodišti. To by mohlo souviset například
i s kvalifikačními podmínkami pro MČR.

Dále, funkce technického delegáta, v této
chvíli dle kategorizace závodů víceméně
postavená mimo reálné dění, by mohla být
míněna jako funkce, kterou neobsazuje
pořadatel, ale bude ji delegovat ČJF. Ne
plošně, nahodile, ale skutečně pro kontrolu
kvality závodů, kontrolu plnění předpisů atd.

Celkově bych přivítal i zavedení standardní
komunikace mezi pořadateli a ČJF. Tam by
se mohlo hodně problému vyřešit. Poslední
bod se ale již nyní začíná rozvíjet a to je
z naší strany jednoznačně vítáno.

Letos se pořadatelé na Ptýrově opět
potýkali se zřícením turnajové stáje.
Nakonec to vyústilo k tomu, že od
smlouvy s ČJF o pravidelném pořa-
datelství MČR odstoupili. Za MČR tak
budeme střídavě cestovat do Čech a na
Moravu. Přinese spolupráce s olo-
mouckým pořadatelem nějaké novinky?

Tato událost na Ptýrově je i pro mne
osobně velmi nepříjemná. Vím totiž, kolik úsilí
a peněz stálo ptýrovské pořadatele konání
jejich závodů. Završení tohoto snažení tímto

způsobem je velikou ranou to zejména
psychickou. Stát se to může každému z nás!! 

Rozhodnutí pana Ing. Bednáře naprosto
chápu, mluvili jsme o tom spolu hodně. Ale
vidím to tak, že tohle rozhodně není přínosem
pro jezdecký sport celkově. Ptýrov zaujímá
velmi významnou pořadatelskou pozici
v rámci ČJF a já jen doufám, že budoucnost
bude jiná, než ta nejbližší v roce 2016.

Zda se bude MČR střídat, o tom nic
nemohu říci. Náš mandát na pořádání MČR
končí v roce 2016. O tom, jak to bude dál, mi
v tuto chvíli není nic známo. Tudíž ani
neřeším společnou budoucnost s olo-
mouckým pořadatelem. Zcela jistě se ale
o toto téma budu zajímat v průběhu dalšího
období.

Vybudováním stacionárních turnajo-
vých stájí jste v souvislosti s problémy
stanových stájí získali výrazný pořada-

telský benefit. Byla to náhoda, či jste také
měli v Martinicích nějaké problémy se
stanovými stájemi?

Problém se stanovými stájemi má podle
mne každý. Přijde déšť a máte ve stáji mokro.
Dodavatel přiveze stany ve špatném tech-
nickém stavu a problémy jsou na světě.

A v sezóně, kdy jsme naposledy „stáli ve
stanech“, bylo těch technickým problémů
mnoho.

Stavbu pevných hal jsme kalkulovali již dva
roky před tímto rozhodnutím. S ohledem na
tehdejší počet závodních dní a celkovou
realitu to nebylo rozhodování snadné. Pak
ale najednou a prostě bylo, při MČR dětí
a juniorů 2013, rozhodnuto. Budeme stavět.

Pokud se podívám na to, kolik peněz
závodní koně stojí a jaká rizika jsou spojena
s povětrnostními vlivy (což není zdaleka jen
vítr!!), jiná cesta pro nás prostě nebyla.
A právě kvůli tomu, že toužíme jít stále dál,
chceme, krůček po krůčku, při závodech stále
podmínky soutěžím vylepšovat. Nejenom pro
soutěžící. Vůbec pro všechny zúčastněné.
Na náhody v tomto směru nevěřím….

V průběhu historie Českého skokového
poháru jste se stal i marketinkovým
ředitelem ČSP. Jste tak přítomen na všech
v současnosti pořádaných kolech ČSP.
Jak hodnotíte jednotlivá střediska a jaká
zlepšení jsou ještě nezbytná?

Tak pokud bych chtěl plnohodnotně a od-
povědně reagovat na tuto otázku, musel
byste, pane inženýre, zcela jistě zvětšit roz-
sah tohoto čísla Vašeho časopisu. Zlepšovat
je vždy a všude co, pořadatelů je v ČSP
celkově dvanáct.

Ano, v letošním roce jsme pro organizaci
ČSP přijali určité cíle a ty jsme si z velmi
vysokého procenta splnili. Pro příští rok jsme
opět v situaci, kdy již přesně víme, co by-
chom chtěli. Já jen doufám, že to i dokážeme.

Je nutné si uvědomit, že je řada věcí
jednoznačně závislá na množství získaných
finančních prostředků pro celý seriál. Bez
peněz prostě v dnešní době nejde nic.

Na druhou stranu se ale podívejme na
startovní pole soutěží ČSP. Jezdecký zájem
o jednotlivá kola všech tří seriálů, ale i na
výsledky všech seriálů. Tuto realitu si je
nutné stále uvědomovat. Mnohé chceme
dosáhnout, ale naše cíle musí být reálné.
Myslím, že tuto skutečnost v Asociaci ČSP
vnímáme velmi realisticky. Prostě, pokud jste
na určité úrovni, zabývat se organizačními
myšlenkami o dvě úrovně výše, nemá valný
význam. Pracujeme s tím, co máme a mů-
žeme mít.

Běžný návštěvník v Martinicích má
pocit, že zde je vše v pořádku. Trápí i Vás
něco v areálu Equitana? Můžeme čekat
v roce 2016 nějaká další vylepšení?

Ale jistě, trápí nás řada věcí. Nepřízeň
počasí asi nejvíce. Ale většina těch věcí se
dá již podle potřeby u nás vyřešit.

Novinky? Ano, například sprchy pro jezdce.
To je naše téma č. 1 pro letošní zimu. A řada
dalších věcí. Víte, máme již jisté zkušenosti.
Kolikrát něco uděláme, něco, jak říkáte,
vylepšíme a téměř nikdo to nepostřehne.
A jindy uděláte maličkost a všichni o ní mluví.

Na stole mám průběžně desítku bodů,
které bychom chtěli řešit. Všechno má ale
svůj čas, logiku a efektivitu. V neposlední
řadě si na to také musíme vydělat. Ano,
řešíme někdy detaily a maličkosti, ale ty přeci
dělají ty velké celky s dobrým výsledkem.

Po letech spolupráce ČSP s velkými
bankovními domy již několik sezón ČSP
chybí generální partner. Zdá se, že tím
chod ČSP nijak neutrpěl. Snažíte se získat
opět nějakého významného sponzora
nebo současná situace pořadatelům ČSP
vyhovuje?

Absence generální partnera u ČSP je
samozřejmě citelná věc. Nechci zde soudit,
zda chod ČSP po odchodu GP v roce 2013
utrpěl či nikoliv. Ale kdybychom nového,
silného partnera našli, vím naprosto jistě, že
by to celému seriálu jednoznačně prospělo.
Známe provozní realitu jednoho areálu, tedy
Martinic a jednoho seriálu, tedy ČSP. A vím,
co bychom mohli dělat, kdybychom měli více
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prostředků. Například na veliké výsledkové
tabule, na kvalitnější skokový materiál, na
zahraniční stavitele. Nebo i na to, abychom
nemuseli, z čistě ekonomických důvodů tolik
navyšovat počty startů. Zbylo by více
prostoru pro programovou show, která by
možná zvýšila diváckou atraktivitu jinak
poměrně monotónních jezdeckých závodů.

Nevím o nikom, komu by
stávající situace bez
silného partnera vyho-
vovala.

Společnost EquiTV
dokázala v průběhu posledních let dostat
ČSP a jezdecké soutěže vůbec na televizní
obrazovky v míře, která by se ještě před
několika lety zdála utopií. Máte nějaké
informace o sledovanosti těchto přenosů?

Dílčí informace, zejména z prostředí
internetu, samozřejmě máme. Přímou sle-
dovanost na televizních obrazovkách bohužel
chybí, je to pro nás nedostupný údaj. Ale
když vezmu v úvahu nahodilé i pravidelné
reakce od lidí mimo jezdecký sport, je to
dobrý vývoj. I kvalitativně. Já osobně jsem za
něj velmi rád.

Povědomí o jezdectví je pochopitelně
i televizní medializací významně ovliv-
něna. Ani po této mediální „masáži”
nepociťujete nějakou změnu při jednání
s ekonomickými partnery?

Do jisté míry ano. Bohužel to však stále
nevyústilo v nějakou
skutečně zajímavou na-
bídku či sponzorskou
dohodu.

V minulosti jsme byli
u ČSP svědky pořada-
telských výměn. Je po
sezóně 2015 vše ustá-
leno, anebo nás čeká
ještě nějaká změna?

Myslím, že momentál-
ně je vše ustáleno
a v pořádku….

Pro plánování spor-
tovního kalendáře je
pro všechny organi-
zátory důležité znát
hlavní pilíře sezóny.
ČJF již termíny ná-
rodních šampionátů
zveřejnila. Jsou již
známé termíny ČSP
2016?

Ano jsou, právě tuto
informace uvolňujeme.

A termíny roku 2016 tradičních závodů
v Martinicích?

Samozřejmě také, jak termín tradičních
závodů, tak i nových projektů.

Jste jedním z pořadatelů a možná vůbec
jediným, kterého při organizaci závodů
nedoprovázejí téměř vůbec žádné spor-
tovní ambice. Máte v Martinicích i ně-
jakého jezdce, který by značku Equitana
reprezentoval i na soutěžním poli?

Tuto otázku bych si přeci jen dovolil trochu
rozporovat. Anna Bierhanzlová již dosáhla
kvalitních sportovních výsledků a jejím
klubem je samozřejmě JS EQUITANA
Martinice. Takže sportovní ambice máme
také.

Především však máme ambice jako
pořadatel. Chceme pořádat takové závody,
které potěší všechny kolem koní, při kterých
bude vidět kvalitní sport, a na které bude
každý vzpomínat v dobrém. To je pro mne
osobně velká sportovní ambice. I když při tom
nesedím v sedle.

Děkuji za rozhovor. Ing. Cyril Neumann

Termíny
Českého skokového

poháru 2016

21. - 24. dubna Velká cena Martinic
30. dubna - 1. května Velká cena Brna
13. - 15. května Velká cena Ostravy
19. - 22. května Velká cena Kolína

2. - 5. června Velká cena Litomyšle
9. - 12. června Velká cena Opavy
4. - 8. srpna Velká cena Zduchovic

18. - 20. srpna Velká cena Ptýrova
26. - 28. srpna Velká cena Plzně

9. - 11. září Velká cena Frenštátu p.
Radhoštěm

15. - 18.  září Velká cena Hořovic
22. - 25. září Velká cena Olomouce 

+ finále ČSP 2016

Závody roku 2016 
v Martinicích

7. - 10. dubna Mercedes Benz Spring Cup
21. - 24. dubna Velká cena Martinic ČSP
29. dubna - 1. května Český drezurní pohár
11. - 12. června Jezdecké závody + pony
29. června - 3. července Memoriál Jana Papouška
21. - 24. července Mistrovství ČR
27. - 31. července Martinický šampionát mladých 

koní
7. - 11. září Skokové + drezurní závody

Mnohokrát se potvrdilo, že v Martinicích se dá soutěžit i za velmi
nepříznivého počasí



Ještě jsme se ani
nestačili rozloučit
s otevřenými kolbišti
a již byla zahájena
halová sezóna Svě-
tového poháru. Ten
sice ve většině svě-
tových destinací pro-
bíhá po celý rok, ale
pochopitelně celý svět
čeká jeho vyvrcho-
lení v západoevrop-
ské lize. Ta startuje
standardně v sever-
ských státech Evropy.

V roce 2015 se vše rozběhlo třetí říjnový
víkend. Ve dnech 15. - 18. října zahájila svoji
dvacátou devátou sezónu ve Světovém
poháru drezura. Dějištěm prvního kola Reem
Acra FEI World Cup Dressage byl dánský
přístav Odensee. Ve stejném termínu pak
v norském Oslu odstartoval i 38. ročník
Longines FEI World Cup Jumping.

XXIII. ročník | číslo 17
23. 10. 2015 – 12. 11. 20154 Ze zahraničí

Zahájení
ve Skandinávii

Foto FEI/Sanne Kolind

Foto FEI/Sanne Kolind

Zase Gal
Reem Acra FEI World Cup Dressage je

sponzorovaný z Bejrútu pocházející newyorskou
módní návrhářkou Reem Acra. 

V první polovině startujících zaujala svojí
dobře připravenou sestavou, v Německu naro-
zená třiatřicetiletá Irka Judy Reynolds v sedle
13letého hnědáka VANCOUVER K (Jazz).
Podařilo se jí napravit nepříznivý dojem ze so-
botní GP, kde skončila až dvanáctá. Za volnou
sestavu získala 74,425 % a obsadila velmi dob-
rou pátou příčku.

Na čtvrtém místě s výsledkem 74,800 % se
usadila vycházející švédská hvězda, osmadva-
cetiletá Emilie Nyreröd se 16letým oldenbur-
ským hnědákem MIATA (Lancado). 

Třetí byla dvaatřicetiletá Dánka Agnete Kirk
Thinggaard s pohledným tm. hnědákem JOJO
AZ (Ginus). Získala 76,250 %.

Domácímu publiku se nejvíc líbila úloha,
kterou předvedla Anna Kasprzak s 16letým
ryzákem DONNPERIGNON (Donnerhall).  Se
ziskem 77,100 % obsadila druhou příčku. 

Rozhodčí ale nejvíc ocenili Edwarda Gala
s 13letým černým hřebcem GLOCKʼS VOICE
(De Niro). Zisk 78,800 % znamenal vítězství.

Grand Prix opačně 
Výsledek předcházejícího Grand Prix byl ale

velmi těsný v opačném pořadí. Vyhrála domácí
Anna Kasprzak se ziskem 73,860 %. Edward
Gal obsadil druhé místo za 73,380 % a třetí
skončil jeho krajan Hans Peter Minderhoud
s výsledkem 73,320 %. Kompletní výsledky na
http://jbkhorseshows.dk/DK.aspx

Pokračování v Lyonu
Po Odense pokračuje západoevropská liga v

pátek 30. října v Lyonu (FRA). V listopadu bude
následovat Stuttgart (GER) a Stockholm (SWE).
V prosinci jsou na pořadu dvě kola. V Salzburgu
(AUT) a v londýnské Olympii (GBR). Nový rok
otevře Amsterdam (NED), v únoru následuje
Neumünster (GER) a v březnu 's-Herto-
genbosch (NED).

Finále Světového poháru 2015/2016 bude
spolu se skokovým ve dnech 23. do 28. března
2016 v Göteborgu.

Výsledek 1. kola Reem Acra FEI World Cup
Dressage 2015/2016 Odensee: 1. Edward Gal
- GLOCKʼS VOICE (NED) 78,800; 2. Anna
Kasprzak - DONNPERIGNON (DEN) 77,100;
3. Agnete Kirk Thinggaard - JOJO AZ (DEN)
76,250; 4. Emilie Nyreröd - MIATA (SWE)
74,800; 5. Judy Reynolds - VANCOUVER K
(IRL) 74,425; 6. Hans Peter Minderhoud -
GLOCKʼS ROMANOV (NED) 74,350; 7. Daniel
Bachmann Andersen - BLUE HORS HOTLINE
(DEN) 73,750; 8. Goncalo Carvalho - BATUTA
(POR) 73,000; 9. Paulinda Friberg - DI
LAPPONIA T (SWE) 72,200; 10. Marjan van
der Jagt - RADETZKY (NED) 71,175;
11. Kathleen Keller - DAINTREE 3 (GER)
70,800; 12. Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein -
FABIENNE (DEN) 69,925; 13. Severo Jesus
Jurado Lopez - NOHS DAIJOUBO (ESP)
69.475; 14. Anne Lene Holmen - RAINBOW
DANCER 4 (NOR) 68,550; 15. Jennie Larsson
- ZIRCOON SPRING FLOWER (SWE) 62,700.

Průběžné pořadí Reem Acra FEI World Cup
2015/2016: 1. Inna Logutenkova UKR – 30;
2. Alexandre Ayache FRA – 20; 2. Marcela
Krinke Susmelj SUI – 20; 2. Ellen Schulten-
Baumer GER – 20; 2. Edward Gal NED – 20;
6. Jennie Larsson SWE – 19; 7. Matthias
Bouten GER – 17; 7. Anna Kasprzak DEN –
17; 9. Ester Soldi ITA – 15; 9. Anna von Wendt
FIN – 15; 9. Martin Christensen DEN – 15;
9. Agnete Kirk Thinggaard DEN – 15

Skvělí Francouzi
Skokoví jezdci se pro první západoevropské

body Longines FEI World Cup Jumping ročníku
2015/2016 sjeli do Osla. Konkurence v norské
metropoli byla vynikající. Utkalo se čtyřicet
jezdců z jedenácti zemí a mezi nimi šestnáct
z první světové dvacítky. Parkur stavěl Frank
Rothenberger. Kurz byl náročný a nebyl nijak
poplatný začátku halové sezony. S nepořízenou
odcházelo i několik velmi známých jezdců.

Švédka Malin Baryard-Johnsson, stejně jako
její krajan Henrik von Eckermann, po chybách
nepokračovali. Třikrát zaváhala holštýnka
CHIARA Ludgera Beerbauma a dvakrát i bělouš
CORNET D'AMOUR vítěze předloňského roč-
níku Daniela Deussera.

Zahajovací kolo západoevropské drezurní ligy v Odensee vyhrál Edward Gal s GLOCKʼS VOICE

V Grand Prix se v Dánsku nejlépe předvedla domácí Anna Kasprzak na DONNPERIGNON 
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Zahraniční rubriku připravil 
Václav K. Dvořák

Výsledek 1. kola Longines FEI World Cup
Jumping 2015/2016 - Oslo: 1. Pénélope
Leprevost - FLORA DE MARIPOSA (FRA) 0/0
43,01; 2. Simon Delestre - QLASSIC BOIS
MARGOT (FRA) 0/0 43,36; 3. Patrice
Delaveau - LACRIMOSO 3 HDC (FRA) 0/0
43,48; 4. Marcus Ehning - COMME IL FAUT
(GER) 0/0 44,08; 5. Kevin Staut - REVEUE DE
HURTEBISE HDC (FRA) 0/0 44,50; 6. Maikel
van der Vleuten - VDL GROEP ARERA C
(NED) 0/0 49,17; 7. Martin Fuchs - CLOONEY
(SUI) 0/0 54,02; 8. Harrie Smolders - DON
VHP Z (NED) 0/4 44,07; 9. Eduardo Alvarez
Aznar - ROKFELLER DE PLEVILLE BOIS
MARGOT (ESP) 0/4 45,87; 10. Hans-Dieter
Dreher - EMBASSY ll (GER) 0/4 46,23; 11. Jur
Vrieling - VDL ZIROCCO BLUE NOP (NED)
0/4 48,02; 12. Steve Guerdat - NINO DES
BUISSONNETS (SUI) 0/4 50,34; 13. Ali Bin
Khalid Al Thani - VIENNA OLYMPIC (QAT)  0/4
55,09; 14. Joe Clee - UTAMARO
DʼESCUASSINES (GBR)0/8 49,87; 15. Billy
Twomey - TINKAʼS SERENADE (IRL) 0/12 

Čtyři body měli na závěrečném kontě Edwina
Tops-Alexander (CARETINA DE JOTER),
Leopold van Asten (VDL GROEP ZIDANE),
Niels Bruynseels (POMMEAU DU HEUP),
i světová jednička Scott Brash (HELLO
SANCTOS).

O smůle mohou mluvit Rakušan Max Kühner
(CORNET KALUA) a Američanka Audrey
Coulter (ALEX), kterým postup mezi čisté
dvojice zastavilo jen mírné překročení časového
limitu.

Do rozeskakování se kvalifikovalo patnáct
bezchybných. Zahajoval Billy Twomey s 18letou
ryzkou TINKAʼS SERENADE (Tinkaʼs Boy).
Z rychlého tempa shodil „b“ oxer ve dvojskoku
a hned na to po krátkém obratu zůstal stát před
následným kolmým skokem. Bylo z toho na-
konec 12 bodů.

Španělský reprezentant Eduardo Alvarez
Aznar s 10letým hnědákem ROKFELLER DE
PLEVILLE BOIS MARGOT (LʼArc de Triomphe)
měl smůlu na předposledním skoku. 

Krátký nájezd na oxer č. 4 se nevyplatil
obhájci titulu Steve Guerdatovi se 14letým
hnědákem NINO DES BUISSONNETS (Kan-
nan).

Prvním rychlým a bezchybným byl Marcus
Ehning s 10letým hřebcem COMME IL FAUT
(Cornet Obolensky).

Senzační jízdu pak předvedl Francouz Simon
Delestre s vraníkem QLASSIC BOIS MARGOT
(LʼArc de Triomphe). Skvěle točil, odskakoval
z dálky a bylo jasné, že tohle se bude těžko
překonávat.

Harrie Smolders s ryzákem DON VHP Z
(Diamant de Semilly) měl smůlu na před-
posledním skoku.

Další ze skvělých jízd pak ukázal Patrice
Delaveau s holštýnem LACRIMOSO 3 HDC
(Landjunge) a za svým mladším krajanem
zaostal jen o 12 setin vteřiny.

Hans-Dieter Dreher s hřebcem EMBASSY ll
(Escudo l) měl smůlu na „b“ oxeru dvojskoku. 

Pohlednou, avšak pomalejší jízdou se
prezentoval Martin Fuchs s 9letým běloušem
CLOONEY (Cornet Obolensky).

Na přední umístění neaspiroval ani bez-
chybný Maikel van der Vleuten - VDL GROEP
ARERA C (Indoctro). 

Velmi se snažil třetí z Francouzů Kevin Staut
s ryzákem REVEUE DE HURTEBISE HDC
(Kashmir van Schuttershof). Jel odvážně a měl
i štěstí na stacionátě v předposledním obratu,
ale na vedení to nestačilo.

Joe Clee s 11letým hřebcem UTAMARO
DʼESCUASSINES (Diamant de Semilly) měl
smůlu na dvou skocích. Jur Vrieling s běloušem
VDL ZIROCCO BLUE NOP (Mr. Blue) jel
pomalu a navíc i chyboval.

Nejlépe promyšlenou jízdu měla Pénélope
Leprevost s obratnou ryzkou FLORA DE
MARIPOSA (For Pleasure). Zatímco si všichni
ostatní v polovině kurzu i za cenu ztráty rytmu
trochu násilně zkrátili trasu, Pénélope v pra-
videlném rychlém tempu objela jeden ze skoků
podél stěny a to rozhodlo. Zdánlivě nepře-
konatelný čas Simona Delestre dokázala ještě
o 35 setin zkrátit.

Posledním startujícím byl katarský šejk Ali
Bin Khalid Al Thani s obdivuhodnou sko-
kankou VIENNA OLYMPIC (Cassini I). Ve sna-
ze uspět ale příliš „ukrojil” nájezd na šestý
skok a jeho holštýnka zastavila. Sice to stihl
za čtyři body, ale čas stačil jen na třináctou
příčku.

Podle prvního závodu se tak zdá, že nejlépe
jsou na halovou sezonu připraveni Francouzi.
Z prvních pěti míst jim patřila čtyři. 
Kompletní výsledky na
www.oslohorseshow.com

Tento víkend v Helsinkách
Západoevropská liga bude mít celkem je-

denáct pokračování. Příští kolo je hned o tomto
víkendu v Helsinkách. Finále bude 23. – 28.
března 2016 ve švédském Göteborgu.

Foto FEI/Mette Sattrup

Foto FEI/Mette Sattrup

Foto FEI/Mette Sattrup

První vítězství ve skokovém Longines FEI World Cup Jumping 2015/2016 v Oslu získala Pénélope
Leprevost na FLORA DE MARIPOSA (FRA)

Převahu Francouzů v Oslu potvrdil třetím
místem Patrice Delaveau na LACRIMOSO 3
HDC

Druhá příčka v Oslu patřila Simonovi Delestre
s QLASSIC BOIS MARGOT (FRA)
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V Le Lion d´Angers
holštýni

Chovatelský světový šampionát ve vše-
strannosti se konal ve francouzském Le Lion
d´Angers ve dnech 15. - 18. října. Mezi
šestiletými (60 start.) zvítězila Laura Collet
(GBR, foto) na holštýnském MR. BASS
(Carrico). V konkurenci sedmiletých si prvenství
odnesl Michel Jung (GER) na holštýnském
FISCHERINCANTAS (Ibisco). 

Za ČR startovala osamocená Veronika
Strnadová na šestileté NAOMI, ale po drezuře
ze soutěže odstoupila. Kompletní výsledky na
http://www.mondialdulion.com

Stylšampionát
ve Zduchovicích

Celkem třicet soutěží nabízí rozpis letošního
Stylšampionátu, který se koná tento víkend
(23. - 25. října) ve Zduchovicích.

Vrcholem budou šampionátové soutěže na
styl jezdce, které jsou vypsány jak pro děti na
pony, tak pro děti i juniory na koních. Vedle
našich stylových rozhodčích bude jezdecký styl
dětí i juniorů posuzovat rakouská rozhodčí Ines
Bejdl. 

CSI** Lešno
Jiří Hruška na ARISTO Z postoupil v Grand

Prix Lešno (145 cm), které se konalo v neděli
18. října, do rozeskakování sedmi bezchybných
(37 start.). Rozeskakování nedokončil a tak
to znamenalo právě 7. příčku. V GP startoval
i Aleš Opatrný na APOLO a dvojice dokončila se
4 body.

Top Ten v Hradištku
Celkem 35 dvojic nastoupilo k bohatě

dotované Ceně Land Rover - Top Ten Cup
(100 000,- Kč) v Hradištku u Sadské, která se
konala v neděli 18. října. Základní parkur
překonalo právě deset dvojic čistě a tak šance
na vítězství byly před závěrečným finále
vyrovnané. Ve finále však diváci viděli čisté
výkony pouze tři. Nejlepším časem si tak pro
prémii 33 000,- Kč dojel Ondřej Potluka na
LAND MASTER (Stáj Montar) před Josefem
Pařenicou se SARAH SUN (Audit Sulice)
a Barborou Vojtkovou na QUILAGO (Murhof
Melichar). Se součtem čtyři body pak dokočili
čtyři jezdci, z nichž nejrychlejší byl Kamil
Papoušek na LANSINK Z (Srnín) opět před
Barborou Vojtkovou, tentokrát na CARUSO
Medimade.

V sobotu 10. října zemřel ve věku 65 let
významný chovatel koní Jan Vaňha. Jméno
rodiny Vaňhů má za sebou úspěšnou
prvorepublikovou tradici Vaňhovy rybárny na
Václavském náměstí v Praze. Jan Vaňha se
nejprve v Praze-Tróji, a později ve velkoryse
vybudovaném středisku Luka-Týn, věnoval
úspěšně chovu koní. Byl jedním z prvních
chovatelů, kteří přivezli do ČR zajíma-
vé západoevropské hřebce jako např.
BEETHOWEN či COLOR OF LOVE. Několik
posledních let se Jan Vaňha potýkal s váž-
nými zdravotními problémy.
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Longines Equestrian
Beijing Masters

Ve dnech 23. - 25. října probníhá v pekingském olympijském Ptačím
hnizdě páté pokračování vrcholných halových závodů, které mají za cíl
zvednou popularitu jezdectví v Číně. Proti nejlepším čínským jezdcům
nastoupí nejlepších 11 jezdců světa v čele s Ludgerem Beerbaumem,
který je v celé akci hlavní figurou a mediální tváří.

Klaus Ferdinand Hempfling

Tanec s koÀmi

Klaus Ferdinand Hempfling
Druhé vydání úspěšného bestseleru. Autor je

vyznavačem přístupu ke koním, který vychází ze
staletých tradic. Prosazuje práci s koněm zalo-
ženou na důvěře a harmonii.. Jeho systém vý-
cviku je postavený na přirozených vlastnostech
koní žijících ve volnosti. Ve všech fázích výcviku
staví do popředí fyzické i psychické zdraví koně.
Váz., formát 195 x 270, 204 stran, 480 bar. obr.,
cena 495 Kč.

Vydalo Nakladatelství Brázda, s.r.o., Zenklo-
va 32/28, 180 00 Praha 8, info@ibrazda.cz,
www.ibrazda.cz

Pozvánka do Verony
Ve dnech 5. - 8. listopadu se koná v italské

Veroně tradiční hipologický veletrh Fieracavalli.
Čtyřdenní akce patří k nejvýznamnějším udá-
lostem v Itálii, ale i v celé Evropě a má již více
jak stoletou tradici.

Letošním tématem Fieracavalli je Jezdecká
turistika, která spojuje dva významné zdroje
příjmů pro italskou ekonomiku – turistiku
a gastro-turistiku. Jednotlivé italské regiony
budou na výstavě představovat své jezdecké
možnosti. Ve Veroně tak bude pokřtěn první
turististický průvodce Itálie po jezdeckých
stezkách. Jezdecké turistice bude po čtyři dny
k dispozici hala č.4. 

Generální zasedání
živě a zdarma

Ve dnech 10. - 13. listopadu se v portorickém
San Juan koná letošní generální zasedání FEI.
Důležitým bodem bude v pátek 13. listopadu
jednání a hlasování o změnách v pravidlech
a i budoucím olympijském systému. Novinkou
zasedání je, že tuto část jednání bude přenášet
internetový televizní kanál FEI (www.feitv.org)
online zdarma.

Rekordní zájem
o Partner Pferd

Přesto, že do zahájení i z České republiky
snadno dostupného kola západoevropského
Světového poháru Partner Pferd v Lipsku
zbývají ještě téměř dva měsíce (14. - 17. ledna
2016), zájemci o místa na tribuně by neměli
váhat. Předprodej vstupenek totiž běží již od
1. září a pořadatelé zaznamenávají nebývalý
zájem. Již v polovině září překročil prodej
vstupenek loňskou poptávku více jak dvakrát.

Na programu lipských závodů budou opět
soutěže tří Světových pohárů a o body se zde
utkají vedle skokových jezdců i nejlepší světová
čtyřspřeží a voltižéři.

Podrobnosti na www.partner-pferd.de 
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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

Foto FEI

Nejúspěšnější zemí sezóny 2015 ve všestrannosti je Velká Británie.
V Boekelu za ni slavili: Dani Evans - SMART TIME, Izzy Taylor -
BIRARLANDS BIRDSONG, Emily Parker - DIAMOND SUNDANCE
a Nicola Wilson - KILTEALY BRIEF

FEI Nations Cup 2015 pro Británii
Od roku 2012 je vypisován i Pohár národů ve všestrannosti. Zařazeny

jsou do něho soutěže CICO a CCIO úrovně tří hvězd a tak se pro jezdecky
vyspělé státy stává soutěž příležitostí i pro méně zkušené jezdce. Plně toho
využila především Velká Británie, která se stala vítězem letošního ročníku.

Poslední osmý závod letošního ročníku se konal v holandském Boekelu ve
dnech 8. - 11. října. Nejlépe si zde sice vedl tým Irska (Jonty Evans/COOLEY
RORKEʼS DRIFT, Joseph Murphy/WESTWINDS HERCULES, Cathal
Daniels/RIOGHAN RUA, Padraig McCarthy/SIMON PORLOE) před USA
a Novým Zélandem. Na Británii tentokrát zbylo až 4. místo, ale v konečném
součtu stačilo 52 letošních bodů na celkové vítězství. Druhé skončilo
Německo (44) před Austrálií (40), Francií (39) a Holandskem (32).
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V Boekelu zvítězili Irové a jejich nejlepší dvojicí byl Jonty Evans
s COOLEY RORKES DRIFT. Celkově však Irsko v letošním ročníku FEI
Nations Cup dosáhlo pouze na šestou příčku.


