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Finále ponyligy
v Herouticích

Tradiční seriály Ponyliga,
Pony Extraliga a Teenager
vyvrcholily 22. listopadu

Pony games ve
Zduchovicích

V sobotu 5. prosince se ve
Zduchovicích koná seminář
k nově v ČR zaváděné
soutěžní aktivitě
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(Pokračování na str. 2)

Inzerce

Skoková komise
má manažerku 

Výkonný výbor ČJF rozhodl na svém
zasedání v pondělí 30. listopadu, že novým
manažerem skokové komise se stane od
1. ledna 2016 Jarmila Beranová.

Jarmila Beranová je spojena především
s JS Tarpan Odolena Voda, které předsedá.
Mnoho let byla i hlavní pořadatelkou
průkopnické Velké ceny Tarpan, která stála
u zrodu štědře dotovaných skokových
závodů v ČR.

Za sebou má i jezdeckou kariéru, kdy byla
několik sezón velmi úspěšná v sedle
plnokrevného GELIDUS-T (Amyndas)
a standardně se pohybovala v obtížnosti
140 cm. V jeho sedle byla i čtyřnásobnou
účastnicí MČR žen. GELIDUS se později stal
významným plemeníkem.

Jarmila Beranová je aktivní členkou české
jezdecké společnosti a nejviditelnějším
zástupcem JS Tarpan je nyní její syn Jan
Novák. V posledním zpravodaji Jezdec roku
2016 přineseme s novou manažerkou
skokové komise rozhovor o jejích 
plánech a záměrech v čele 
skokového sportu ČR.

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

Kategorizace pro nového manažera
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Zatím pouze JEZDEC
Další sezóna klubu čtenářů zpravodaje Jezdec je téměř za námi a je neuvěřitelné, že

v pořadí byla již 23. Jezdec se snaží o doplnění stále sílícího proudu informací
především prostřednictvím rozhovorů, komentářů a názorů. Přinášet zajímavá sdělení
o samotném průběhu soutěží, či ostatních hipologických akcí, je v dnešní technologií
přeplněné době stále obtížnější. Vše co není on-line je zastaralé velmi rychle. S pro-
měnou informačního trhu se potýkají všechna tištěná média a i proto jsme rádi, že
Jezdci zůstáváte věrní. 

Mnozí z Vás si již v průběhu roku 2015 všimli, že se stále častěji měnila periodicita
Jezdce ze dvou na tři týdny. K občasnému odkladu Jezdce jsme přistupovali již
v minulosti. Důvodem bylo většinou čekání na vyvrcholení nějaké důležité akce tak, aby
informace o ní byla co nejčerstvější. V roce 2015 to bylo častější a i proto letos vyjde
„pouze“ 20 zpravodajů (poslední ve středu 16. prosince).

V podobném cyklu jsme se rozhodli pokračovat i ve 24 sezóně Jezdce a tak v roce
2016 vyjde opět 20 zpravodajů.

Důležitějším sdělením ovšem je, že jednáme o společném vydání v pořadí již 19. edi-
ce Jezdecké ročenky s redakcí časopisu Jezdectví. Jednání zatím nemají zpra-
covatelný výstup. Informace o předplatném pro rok 2016 tak zatím není kompletní. Již
nyní ovšem víme, že Ti z Vás, kteří chtějí i nadále odebírat v roce 2016 pouze zpravodaj
Jezdec uhradí standardních 596,- Kč.

Ty z Vás, kteří chtějí získat i 19. pokračování Jezdecké ročenky, požádáme ještě
o 14 dní trpělivosti, než přineseme informaci o její ceně pro abonenty Jezdce.

Platbu za předplatné pro rok 2016 prosím zašlete na č. ú. 247738349/0800 a jako
variabilní symbol uveďte své čtenářské číslo (čtyřmístné číslo, které naleznete na
plastovém obalu Jezdce). Čtenářské číslo je důležité pro Vaši identifikaci. Ta ovšem
není tak obtížná při platbě převodem, kde můžete v poznámce snadno uvést i doplňující
informace (např. pokud přichází platba z č. ú., které nepatří adresátovi). Čtenářské číslo
je důležité především pro ty z Vás, kteří budou chtít předplatné uhradit složenkou. Ta
bude přiložena k prvnímu výtisku Jezdce v roce 2016 u těch abonentů, kteří do té doby
nezaplatí předplatné převodem. Redakce

Jarmila Beranová

V posledním čísle Jezdce informoval člen legislativní komise ČJF Martin Blažek o záměrech
počkat s definitivním začleněním kategorizace skokových jezdců do pravidel jezdeckého sportu
ČJF až na novou skokovou komisi. O funkci manažera skokové komise projevili na základě
vypsaného výběrového řízení zájem dva uchazeči. V pondělí 30. listopadu rozhodl VV ČJF
o jmenování nového manažera resp. manažerky.

Vedení komise by se nová manažerka měla ujmout 1. ledna 2016 a jedním z jejích prvních
kroků bude rozhodnout, zda kategorizace vstoupí v platnost již 1. dubna 2016, či zda bude
odložena. Protože kategorizace bude znamenat značný zásah do sportovního života soutěžních
jezdců a pořadatelů závodů, pojďme se podrobněji podívat na to, jak se celá kauza „Kategorizace
jezdců v ČR“ vyvíjela.

Pokusy z 80. let
Snaha o rozdělení podle výkonnostních

kritérií není nic nového. První pokusy probíhaly
již od počátku 80. let minulého století. Před
35 lety byla ovšem situace v jezdeckém sportu
zcela odlišná. Soutěžních koní byla oproti
současnosti desetina, jezdeckých závodů
v řádu desítek. 

Centralizovaně řízený socialistický sport
rozděloval sportovce do výkonnostních tříd.
Jezdci tak mohli v průběhu soutěžního života
postupně získat 3., 2. a nejvýše 1. výkonnostní
třídu. Počty takových sportovců byly důležité
především pro udělování centrální státní
podpory, frekvenci lékařských prohlídek,
rozřazování jezdců do kategorií B či A re-
prezentace apod., ale vůči soutěžím žádné
omezení neznamenaly.

Naopak Československý jezdecký svaz jako
vrcholný orgán té doby přistoupil ke kategorizaci
koní. Před každou sezónou byl kůň zařazen do

kategorie, která byla vyjádřena rozpětím dvou
výkonnostních úrovní. V té době bylo ve skocích
pouze šest výkonnostních stupňů: -Z- (100 cm), -
ZL- (110 cm), -L- (120 cm), -S- (130 cm), -ST-
(140 cm) a –T- (150 cm).

Na základě výkonnosti byl kůň řazen do třídy,
která byla vyjádřena dvěma soutěžními
úrovněmi. Kůň tak mohl startovat pouze v sou-
těžích těchto úrovní. Tato výkonnostní úroveň
koně ovšem nebyla nijak spojena s jezdcem.
Např. uspěl-li kůň v prvním roce svého sou-
těžního života v úrovni –Z-ZL-, postoupil o ka-
tegorii výše a v následujícím roce mohl
startovat pouze v soutěžích –ZL-L-. Sestup
byl také možný, ale musela mu předchá-
zet buď soutěžní přestávka, či několika-
násobný neúspěch v soutěžích deklarované
úrovně.

Protože ještě neexistovala elektronizace dat,
každý kůň byl vybaven knižkou, do které si
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Kategorizace ....

jezdci nechávali důležité výsledky potvrzovat
hlavním rozhodčím závodů.

Tento systém byl bez náhrady zrušen po
změně společenského režimu v 90. letech.
Důvodem bylo, že s nástupem demokracie
a nových poměrů by nemělo komukoliv cokoliv
přikazovat.

Přežili rok 2000
V té době, či v době těsně tomuto období

předcházející, byl v československé televizi
populární přírodovědecký pořad „Přežijí rok
2000?“. Ten se, jak s názvu vyplývá, věnoval
ohroženým druhům živočišné říše. Nevím kolik
z tehdy uváděných druhů skutečně z naší
planety zmizelo, v každém případě doslova
ohroženým plemenem té doby byl v tehdejším
socialistickém Československu i kůň domácí. 

Poklesy stavů domácích koní (objektivně
zapříčiněné odklonem civilizace od hipomobilní
síly) dovedl československý socialistický režim
ke skutečné dokonalosti. Vedly ho k tomu
pochopitelně i ideologické důvody. Pro likvidaci
selského stavu, násilné kolektivizaci, potlačení
buržoazie i likvidace všeho co zavánělo
feudalismem, byla likvidace koní výborným
prostředkem.

Ve statistikách jsou v roce 1948 uváděny
stavy koní v ČSR okolo 820 000 ks. V roce
1989 z nich zbylo cca 36 000 ks. Protože
ovšem socialistické hospodářství fungovalo na
ekonomicky zcela nesmyslných principech,
pokles stavů koní dramaticky pokračoval až do
roku 1994, kdy se zastavil na neuvěřitelných
17 000 ks. V té době byl kůň domácí v ČR
skutečně doslova ohroženým druhem.

Z toho pochopitelně vyplývala i sportovní
kvalita koní, kterou podrželi především zástupci
plemene anglického plnokrevníka. Je jasné, že
kategorizace byla tím posledním, co jezdce té
doby zajímalo.

Pak ale přišel raketový nárůst popularity
jezdectví a jezdeckého sportu a stavy koní
začaly stoupat. Současných 81 000 koní v ČR
znamená nárůst nevídaný v celé okolní Evropě.
Společně s nárůstem koní přišel i nárůst
jezdeckých středisek a tím i pořadatelů závodů
a zákonitě i počtů startujících. To je již příběh,
který všichni žijeme. Přeplněné startovní listiny
pak stále častěji vedly a vedou k zamyšlení
vložit do jezdeckého soutěžení tisícovek,
především skokových jezdců, jakýsi řád.

Start v roce 2012
První novodobý pokus rozřadit jezdce podle

jejich výkonnosti do kategorií byl zveřejněn na
jaře roku 2012. Pokoušel se o to materiál
ing. Jana Šímy a jeho dcery Lucie. Ten podle
německé předlohy uvažoval zavedení kate-
gorizace jezdců skokových soutěží. Na-
vrhovány byly čtyři výkonnostní třídy, dobro-
volný postup jezdců na základě výkonnosti do

kategorie vyšší, nutnost stylových soutěží pro
začínající jezdce, ale především rozdělení pří-
stupu jezdců do soutěží podle výkonnostních tříd. 

Tím mělo být zamezeno nejenom soupeření
výkonnostně nesrovnatelných jezdců, ale
kategorizace měla ambici omezit rozsáhlá
startovní pole.

Přes dílčí zařazení některých nápadů z ma-
teriálu Šímových do praxe (zpřesnění
sportovně technických podmínek parkurů či
navrácení možnosti dvou zastavení), zásadní
přínos materiálu, který předpokládal určitý
systémový přístup při vzdělávání soutěžních
jezdců a koní pomocí soutěží, zůstal ne-
naplněn.

Pokračování po třech
letech

Další kapitolu Kategorizace napsala skoková
komise ČJF na sklonu roku 2014. To je již
nedávno a věřím, že řada ze čtenářů Jezdce si
vše pamatuje. Skoková komise ČJF vedená
Martinem Ohnheiserem předložila VV ČJF již
precizně zpracovaný materiál. Řada členů ČJF
se domnívala, že jeho zavedení do praxe již
téměř nic neschází. Vzniknout měly čtyři
kategorie jezdců:

Kategorie S1  • opravňující jezdce startovat
pouze v soutěžích výšky do 110 cm (ZZ, ZM, Z,
ZL)

Kategorie S2 • opravňující jezdce startovat
v soutěžích do 130 cm (L*, L**, S*, S**), ZZ-ZL
dle typu soutěže

Kategorie S3 • opravňující jezdce startovat
v soutěžích od stupně ST* (135 cm) výše, ZZ-S
dle typu soutěže

Kategorie S4 • speciální kategorie měla
zahrnovat pouze jezdce seniorského
reprezentačního kádru A a B a jejich zařazení by
měl v kompetenci Výkonný výbor ČJF. Jinak měli
mít jezdci této kategorie na národních závodech
stejné oprávnění, jako jezdci kategorie S3.

Půvabné na tomto návrhu bylo, že byl
zamýšlen nultý zkušební ročník, při kterém by
byl vstup do kategorizace zcela dobrovolný.
Pořadatelům systém umožňoval vybrat si mezi
třemi druhy soutěží: otevřenou, uzavřenou
a kombinovanou. Z jejich názvu jasně vyplývá
princip dobrovolnosti.

Řazení do kategorií v roce 2014
Tento návrh počítal s tím, že jezdci budou po

složení ZZVJ zařazeni do kategorie S1.
Postup do kategorie S2 byl rozdílný podle

věku jezdce. Jezdci do věku 21 let měli
povinnost absolvovat osm soutěží na styl s prů-
měrnou známkou 7,0 a vyšší. Starší jezdci pak
měli pro postup absolvovat minimálně pět
soutěží o výšce 110 cm s celkovým počtem

max. 8 trestných bodů, nebo absolvování
8 soutěží na styl s průměrnou známkou 7.0
a vyšší.

Do kategorie S3 pak postupoval jezdec po
absolvování pěti soutěží na výšce 130 cm
s max. celkovým počtem 16 trestných bodů.

Kategorie S4  byla v kompetenci VV ČJF.
Ten ale tušil, že jeho funkční období končí
a rozhodl, že systém nakonec zaveden ne-
bude.

Kategorizace počtvrté
A konečně na podzim tohoto roku spatřila

světlo světa zatím poslední Kategorizace,
kterou představil v Jezdci č. 18 Martin Blažek.
Ten neskrývá, že poslední verze vznikla na
základě předchozího návrhu skokové komise
Martina Ohnheisera. Jezdecké kategorie
redukuje na tři. I tento návrh počítá se
systémovým zavedením stylových soutěží,
opětovným dělením závodů na oddělení atd.
Jeho podrobné znění je zatím stále k dispozici
na stránkách ČJF.

Po bouřlivé diskuzi ovšem začali autoři z ně-
kterých stanovisek ustupovat. Postupně se také
začala drolit původní ambice zavést Kate-
gorizaci povinně od sezóny 2016. Podzim roku
2015 ukázal, že ke korektní komunikaci
významně schází Skoková komise. Autoři
poslední předlohy Kategorizace tak zatím
uvolnili tlak a přenechávají závěrečnou diskuzi
o zavedení či opětovném odložení kategorizace
na novou Skokovou komisi ČJF.

Nová manažerka se tak ještě ani neujala
svého postu a již zde má zcela zásadní
materiál, který může významně zasáh-
nout do soutěžního života většiny jezdců.

Pomůže Gallops?
Zásadním ovšem bude, zda se výstupní

materiál podaří začlenit do celkového
vzdělávacího systému ČJF. Kategorizace
jezdců by se tak mohla, či měla, stát součástí
komplexního vzdělávacího modelu.

Směr vývoje by mohl naznačit i vzdělávací
komisí deklarovaný záměr o zavedení
francouzského systému Gallops. O tom je zatím
známo jen velmi málo. Manažerka komise
JUDr. Kateřina Říhová Jezdci vysvětlila, že se
v zásadě jedná o mnoha (osmi až devíti)
stupňový kategorizační systém. Jen pro
předběžnou představu. Tyto kategorie by
zahrnovaly jezdce od úrovně Pony games, přes
jezdce u ZZVJ až po výkonnostní sportovce.
Informace o tomto systému jsou však stále
pouze v náznacích. Pokud ovšem o jeho
zavedení ČJF skutečně uvažuje, měla by být
budoucí Kategorizace skokových jezdců jeho
standardní součástí. Ing. Cyril Neumann

V pondělí 16. listopadu zemřel ve věku
84 let zakladatel jezdeckého sportu
v Klatovech pan Miloslav Pšajdl. Za své
sportovní kariéry dosáhl dvakrát na titul
mistra republiky ve skákání. V roce 1959 to
bylo s klisnou FOLTA a v roce 1968 s klisnou
ZUZANA. Miloslav Pšajdl byl i několika-
násobným vítězem Velké ceny Klatov a své
zkušenosti dlouho předával i jako trenér.

Jezdecký kalendář 2016
Společnost Equinet připravila pro rok 2016 již

podruhé stolní Jezdecký kalendář určený
jezdecké veřejnosti. V letošním roce vychází ve
dvojnásobném nákladu 10 000 ks. Součástí ka-
lendária jsou termíny jezdeckých, chova-
telských a jiných hipologických akcí. Celkově
má kalendář 53 stran a ve středové části je
vždy jezdecká či hipologická fotografie. 

Kalendář je poskytován je zdarma a do jeho
distribuční sítě jsou, stejně jako vloni, zahrnuti
i čtenáři časopisu Jezdec. Kalendář je tak
přílohou Jezdce č. 19.
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V neděli 22. listopadu vyvrcholil letošní seriál Ponyligy závěrečnými finále. V hlavním finále Pony
Extraligy se střídáním koní zvítězila Tereza Lipavská (nahoře vlevo) z JK Sloupnice s konečným
součtem pouhé 4 body. Na druhém místě se umístila Sofie Najmanová (JK Mariánovice) před Lucií
Melmerovou (JK Equuleus Praha). Lucie Melmerová na FORREST stihla ještě vyhrát finále
ponyligy pro děti do 12 let. Součástí programu bylo i finále Teenager (pro jezdce do 21 let), kde byl
nejúspěšnější Martin Vašák na VANQAIR (JK Mariánovice). Novinkou byla soutěž Neatly-Quickly,
při které se jede jedno kolo na styl a jedno na čas. Stylovou soutěž získala Laura Najmanová
s HAVRAN 1 (JK Mariánovice). V soutěži na čas pak skončila druhá za svojí stájovou kolegyní
Martinou Holcovou s CARDA (dole vlevo). Na třetím a čtvrtém místě se umístily Eliška Benešová
- LORINO (JK Voleveč) a Anna Šeborová - TWEETY (JK Mariánovice).

Furusiyya FEI
2016 a ČR

Skoková reprezentace již má jasno, která
kola nejvyšší evropské divize seriálu (dříve
Superliga), si vybrala jako bodovaná. Současná
pravidla seriálu skokových týmů nejlepších
států světa (ČR se v roce 2016 postaví vedle
Německa, Belgie, Velké Británie, Irska, Ho-
landska, Švýcarska, Francie, Švédska a Itálie),
umožňují týmům bodovat pouze ve čtyřech
závodech, které je nutné nahlásit se značným
předstihem.

Český reprezentační tým si k zisku bodů
Furusiyya FEI Nations Cup vybral:
• Lummen 5* (BEL) - 27. 4. – 1. 5. 2016
• St. Gallen 5* (SUI) - 2. – 5. 6. 2016
• Falsterbo 5* (SWE) - 7. – 10. 7. 2016
• Dublin 5* (IRL) - 20. – 24. 7. 2016

Program Furusiyya
FEI Nations Cup 2016 – 1. divize

• Lummen 5* (BEL) - 27. 4. – 1. 5.
• La Baule 5* (FRA) - 12. – 15. 5.
• Řím 5* (ITA) - 26.  – 29. 5.
• St. Gallen 5* (SUI) - 2. – 5. 6.
• Rotterdam 5* (NED) - 22. – 26. 6.
• Falsterbo 5* (SWE) - 7. – 10. 7.
• Dublin 5* (IRL) - 20. – 24. 7.
• Hickstead 5* (GBR) - 28. – 31. 7.

Finále roku 2016 se bude konat opět ve
španělské Barceloně v termínu 22. – 25. 9.

MČR 2016 nově
Dublin nebo Bratislava?

VV ČJF schválil 30. listopadu změnu termínu
skokových MČR z důvodu souběhu senior-
ského MČR seniorů a CSI3*-W Bratislava.
Skokové šampionáty roku 2016 se tedy
uskuteční - MČR seniorů v původním termínu
juniorů 14.- 17. července a MČR juniorů
v novém termínu 7. - 10. července.

SCM běží
Skoková centra mládeže mají za sebou

nejenom výběr ferkventantů, ale ve dnech
27. - 29. listopadu proběhly, jak ve středisku ve
Zduchovicích (Pavel Vachutka), tak v Chotěbuzi
(Zdeněk Žíla), i první společné práce. 

O výběr do českého centra projevilo zájem
celkem 26 jezdců. Komise dva z nich doporučila
do centra na Moravě, kde byl zájem menší.
Nakonec získalo z celkového počtu 30 míst české
centrum i jedno místo navíc. Do Zduchovic tak
bude jezdit 16 a do Chotěbuzi 14 jezdců.

Centrum ve Zduchovicích nabídlo všem
nevybraným jezdcům možnost placené účasti
při společné práci. Tuto nabídku využili dva
jezdci a tak je v SCM Zduchovice celkem
18 dvojic. Více jak polovina jezdců pak přivezla
i druhého (placeného) koně.

V Chotěbuzi se první práce zúčastnilo
14 dvojic a i zde využila více jak polovina jezdců
možnosti přivézt druhého koně.

Obě centra budou pracovat ve stejném
termínu i při druhém setkání 12. - 13. prosince.
Termíny v roce 2016 budou ještě upřesněny.

Foto J. Matuška

Foto J. Matuška

Největší krytou jezdeckou arénou světa je hala výstaviště Palexpo v Ženevě. CHI Ženeva je na programu ve dnech 8. - 13. prosince a bude opět prvním
konkurem Rolex Grand Slam. Aréna má rozměry 5 400 m 2 a v hledišti je místo pro 9 400 diváků. V letošním roce se poprvé v historii podařilo Grand
Slam získat a jezdcem, který tak vešel do historie, se stal Scott Brash a jeho HELLO SANCTOS. Účast při blížícím se mítinku nahlásil nejenom obhájce
loňského vítězství, ale i celá extratřída světového soutěžního jezdectví. Informace o 55. ročníku CHI Ženeva můžete získat na www.chi-geneve.ch



Finále nejbohatší-
ho seriálu Longines
Global Champions
Tour se jezdilo 12. – 14.
listopadu v katar-
ské metropoli Doha.
V pravděpodobně nej-
luxusnějším světo-
vém jezdeckém areálu
stavěl parkury Uliano
Vezzani. Příležitost
zúčastnit se tohoto
konkůru po boku svě-
tové elity dostal i náš
reprezentant Ondřej
Zvára.  
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Finále s Ondřejem

Foto Karl-Heinz Frieler/FEI

Dvě umístění na začátek
Ve čtvrtek ve dvoufázovém skákání do

145 cm v sedle 13leté vestfálské klisny
CARMEN ARCUS (Cordobes I) se po bez-
chybném výkonu umístil na velmi pěkném
osmém místě.

Nejcennějšího umístění dosáhl v pátek v sou-
těži do 155 cm, kterou s bílým hřebcem CENTO
LANO ARCUS (Cento Lano) přešel s nulou.
Dobře si počínal i v rozeskakování, ale chyba na
„a“ stacionátě dvojskoku ho odsunula na
devátou příčku. Za ním však zůstala celá
plejáda těch největších světových jezdců.

V hlavní sobotní soutěži se mu už tolik
nedařilo. Po dvou chybách ve trojskoku přibyla
záhy ještě třetí a nevešel se ani do časového
limitu. Pro Ondru to však jistě byla v letošní
veleúspěšné sezoně další příležitost získat
cenné zkušenosti v přímé konfrontaci s těmi
nejlepšími světovými jezdci.  

Dvojnásobný triumf nakonec
Před závěrečnou soutěží Global Champions

Tour měli podle postavení v průběžném žebříčku
příležitost získat celkové prvenství tři jezdci.
Nejblíže k tomu byla Luciana Diniz, ale reálnou
šanci měli i Scott Brash a Rolf-Göran Bengtsson.

V základním kole z ostře sledované trojice
chyboval jen Scott Brash a měl i štěstí, že se
vůbec kvalifikoval jako osmnáctý do druhého
kola. Spolu s ním zde startovalo deset jezdců
zatížených čtyřmi body, tři byli s jedním a pět
nejlepších postoupilo s nulou. Mezi nimi Luciana
Diniz i Rolf-Göran Bengtsson. Scott Brash se
svou jedničkou HALLO SANCTOS (Quasimodo
v. Molendreef) zaváhal i napodruhé, ale protože
až na dvě vyjímky chybovali i ostatní čtyřbodoví,
umístil se nakonec na osmé příčce.

Před ním skončil Ludger Beerbaum s hol-
štýnkou CHIARA (Contender), který v tomto kole
nechyboval, stejně jako o pět vteřin rychlejší
Bertram Allen s bělkou MOLLY MALONE V
(Kannan). Páté místo s jedním bodem z prvního
kola obsadil René Tebbel s ryzákem FORLAP
(Querlybet Hero).

Do rozeskakování se dostali čtyři jezdci.
Prvním byl domácí šejk Ali Bin Khalid Al Thani
se skvělým 10letým hnědákem FIRST
DEVISION (Andiamo), který ovšem tentokrát
dvakrát zaváhal.

Báječnou jízdu předvedla Meredith Michaels-
Beerbaum s běloušem FIBONACCI 17 (For
Feeling) a ujala se vedení. Marně ji doháněl
Rolf-Göran Bengtsson s 16letým plemeníkem
CASALL ASK (Caretino). Přes velkou snahu
zaostal o půl vteřiny.

Poslední startující byla Luciana Diniz s bá-

ječnou ryzkou FIT FOR FUN (For Pleasure).
Byla úžasná a bravurní jízdou nepřipustila
žádné pochybnosti kdo je králem ročníku. Za
vítězství v posledním kole získala 148 500 Eur
a Meredith Michaels-Beerbaum za druhé místo
dostala 90 tisíc. Rolf-Göran Bengtsson si
odnášel šek na 67,5 tisíce a Ali Bin Khalid Al
Thani 45 tisíc. 

Vítězství v celoročním žebříčku mělo pro
Lucianu Diniz hodnotu dalších 294,5 tisíc Eur.
Druhé místo s dotací 190 tisíc i přes relativní
neúspěch v závěrečném kole udržel Scott
Brash. Rolf-Göran Bengtsson za třetí místo
inkasoval 123,5 tisíce. Na dalších místech se
umístili: Simon Delestre (76 tisíc), Christian
Ahlmann (47,5 tisíc), Ali Bin Khalid Al Thani,
stejně jako John Whitaker (33,250). Lauren
Hough, Pénélope Leprevost, Bertram Allen
a Kevin Staut získali shodně 19 tisíc Eur. 

Luciana Diniz s trofejí pro vítěze Global
Champions Tour 2016

Ve Stuttgartu neměl nikdo na Christiana
Ahlmanna v sedle CODEX ONE

Třikrát ve Stuttgartu
Hned tři kvalifikace Světového poháru byly na

pořadu v prostorné Hanns-Martin Schleyer Halle
ve dnech 19. - 22. listopadu ve Stuttgartu. Vedle
skokanů zde měla svoje kolo i drezura a spřežení.

Poprvé i spřežení
První kvalifikací zahájila sezónu 2015/2016

spřežení. V soutěži triumfoval Australan Boyd
Exell, který byl v součtu časů o 32 vteřin rychlejší
než druhý Holanďan Ijsbrand Chardon. Třetí
příčku obsadil domácí Rainer Duen.

Třetí SP do Španělska 
Třetí letošní kvalifikací pokračoval i drezurní

SP Reem Acra. Nejúspěšnější byla bronzová
medailistka z posledního evropského šampionátu
Beatriz Ferrer – Salat ze Španělska, se 14letým
ryzákem DELGADO (De Niro), která za volnou
sestavu získala 83,300%.

Těsně na ní dotírala Isabell Werth se 13letým
hannoveránem Don Johnson FRH (Don
Frederico). Její výsledek 82,975% však stačil jen
na druhou příčku. Přes osmdesát procent se ještě
dostala třetí Jessica von Bredow-Werndl
s působivým 14letým tm. hnědákem UNEE BB
(Gribaldi) – 80,150%. 

Tentokrát neúspěšný Jung  
Páté kolo skokového poháru bylo na pořadu

v neděli. Parkur stavěl belgický designer Luc
Musette. Na parkuru byla zajímavá především
poslední řada – po obratu oxer s bazénem,
následovaný dvojskokem z vysokých kolmých
skoků. Pořadatelé ale jistě poněkud znervózněli,
když z prvních tří jezdců přešli parkur dva čistě.
Jak ale se v zápětí ukázalo, nic snadného jezdce
nečekalo a do rozeskakování se nakonec
kvalifikovalo jenom pět jezdců.

Chyběl mezi nimi pravidelný účastník stuttgart-
ského konkůru a světový muž č. jedna ve



všestrannosti Michael
Jung s bílým hřebcem
SPORTSMANN S, který
po chybách vzdal. 

Stejně skončili Meredith
Michaels-Beerbaum s bě-
loušem FIBONACCI, Hans-
Dieter Dreher s uhran-
čivým hřebcem EMBASSY
II a také Marcus Ehning
s perspektivním 9letým tm.
hnědákem SINGULAR LS
LA SILLA. 

Rozeskakování zahajo-
val pětadvacetiletý Švéd
Douglas Lindelöw s 12le-
tým ryzákem CASELLO
(Casall). Prokličkoval
kurzem rychle, bez chyby
a jeho konkurenti měli co
dohánět. 

Cameron Hanley z Irska
s hnědkou Z ACODATE
DDL (Acord II) jel také
čistě, ale byl skoro o dvě
vteřiny pomalejší.

Rychle zvládl rozeska-
kování i domácí Patrick
Stühlmeyer s 12letým hně-
dákem LACAN (Lando),
ale v cíli mu sekunda
chyběla. 

Úžasnou jízdu pak
předvedl Christian
Ahlmann s 13letým hřebcem CODEX ONE
(Contendro I). Ve velkém tempu ubíral skvěle
v obratech a jeho čas se nedal dohnat.

Zkusil to ještě Patrice Delaveau s 11letým
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(Pokračování na str. 7)

Průběžné pořadí FEI World Cup Driving 2015/2016 po druhém kole v Madridu: 1. Boyd EXELL (AUS) – 20; 2. Rainer DUEN (GER) – 8; 3. Ijsbrand
CHARDON (NED) – 7; 4. Koos DE RONDE (NED) – 7; 5. Jérôme VOUTAZ – (SUI) – 5; 6. Georg VON STEIN (GER) – 3; 7. Jozsef DOBROVITZ
(HUN) – 2; 8. Glenn GEERTS – (BEL) – 2; 

První dvě kvalifikace SP spřežení ovládl Australan Boyd Exell, který zvítězil jak ve Stuttgartu, tak v Madridu

Světový pohár FEI Reem Acra Dressage
World Cup pokračoval čtvrtým kolem 29. lis-
topadu ve Stockholmu. Z vítězství se radoval
dvaačtyřicetiletý Holanďan Hans Peter Min-
derhoud v sedle 14letého ryzáka GLOCKʼS
FLIRT (Florestan). Se svým předvedením byl
velmi spokojen. Jak se později vyjádřil: „Můj kůň
dnes neměl ve svém testu žádná slabá místa.
Od začátku do konce byl plně soustředěný,
ohebný a dobře na pomůckách. Měl jsem
ohromný pocit. Malou chybu jsme měli ve
změnách 1-1, ale zbytek úlohy byl skutečně
dobrý“.

Rozhodčí jeho volnou sestavu ocenili
80,950%. Druhou příčku obsadil miláček
stockholmského publika Patrik Kittel s 16letým
ryzákem WATERMILL SCANDIC HBC (Solos
Carex). Jeho úloha byla, snad až na chybu v po-
lovičním překroku v klusu, velmi dobrá a vý-
sledkem bylo 79,100%.

Po delší době se na mezinárodním obdél-
níku objevila Adelinde Cornelissen s 18letým
ryzákem JERICH PARZIVAL NOP (Jazz).
Přestože místy působil PARZIVAL poněkud
unaveným dojmem, v některých pasážích
probleskla jeho dřívější jiskra. Za sestavu
byl oceněn 78,775%, což znamenalo třetí
příčku.

I v předcházející Grand Prix zvítězil s 77%
Hans Peter Minderhoud. Druhá Adelinde
Cornelissen byla ohodnocena 76,720% a třetí
Patrik Kittel dostal 76,180%.

V ligovém žebříčku poskočí Minderhoud
nejméně o 30 pozic a po započtení stock-
holmského vítězství se po čtyřech kolech SP
určitě vyhoupne do první desítky.

Další kolo FEI Reem Acra Dressage World
Cup se konat v Salzburgu v neděli 6. prosince
Kompletní výsledky na
www.swedenhorseshow.se

Drezurní pokračování ve Švédsku

Foto R.Thunholm/FEI

Hans Peter Minderhoud se 14letým GLOCKʼS
FLIRT zvítězil ve SP ve Stocholmu

Foto Karl-Heinz Frieler/FEI

Beatriz Ferrer Salat a DELGADO byli ve Stuttgartu na obdélníku nejlepší

holštýnem LACRIMOSO 3 HDC (Landjunge).
Pobořil však hned třetí skok, a protože byl
v rozeskakování jediným chybujícím, nemělo
smysl dál pokračovat.

Christian Ahlmann prožil ve Stuttgartu víkend
snů. Už v pátek si za vítězství v German Masters
odvezl automobil Mercedes a v neděli po triumfu
ve Světovém poháru získal ještě jeden. 
Kompletní výsledky na
www.stuttgart-german-masters.de 

I v Madridu Ahlmann
Týden po Stuttgartu, poslední listopadovou

neděli, pokračoval skokový Světový pohár šestým
kolem v Madridu. Autorem zajímavého a technicky
náročného parkuru byl domácí stavitel Javier
Trenor. V kurzu nebyl výrazný chyták a chybovalo
se po celé trase. Většina jezdců zaváhala sice
pouze jednou, ale nakonec se jich přes základní
kolo dostalo z původní čtyřicítky čistě jen pět.
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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

Skoková soustředění pod vedením Jiřího Pecháčka 
Jezdecká stáj Nesměň srdečně zve na zimní skoková soustředění

s předním českým jezdcem a trenérem Jiřím Pecháčkem. Práce bude
přizpůsobena výkonnostní úrovni dvojic ve dvoučlenných lotech.

Termíny:  22. – 24. ledna, 12. – 14. února, 4. - 6. března
Poplatek za tři dny - 1 800,- Kč (trenér + hala + skokový materiál)
Ustájení za tři dny a dvě noci - 750,- Kč (pevné boxy vč. slámy/pilin

+ seno)
Ubytování - v areálu: společné pro dívky v klubovně a pro muže

v obytných buňkách - 750,-Kč/tři dny nebo možnost přípojky karavanu
- 450,- Kč/tři dny nebo v Penzionu Beruška – účastník si objedná
individuálně – www.penzionberuška.cz

Doprava účastníků je možná po dohodě na tel. 777 656 423
Plná penze na tři dny - 1 050,- Kč, polopenze na tři dny - 750,- Kč
Přihláška na www.jsnesmen.cz, uzávěrka přihlášek 10. ledna 2016. 
Bližší informace na webu JS Nesměň po uzávěrce přihlášek.
Info: 606 938 741 nebo na: 
l.maple@email.cz nebo lenka.kabatova@jsnesmen.cz

Spřežení završí Festival
Zima se sice ještě ani pořádně nerozeběhla, ale ve sportovním

kalendáři je již plánováno jaro. Vyvrcholením Zimního poháru, který bude
složen ze série halových soutěží spřežení i skokových závodů, bude opět
Jezdecký festival v Lysé nad Labem. Ten se zde bude pořádat již třetím
rokem jako součást výstavy Jaro s koňmi. Celkově pětidenní program
s disciplínami - skoky, všestrannost, drezura, voltiž a spřežení se bude
konat od 16. do 20. března 2016. Oproti minulým ročníkům změnili
pořadatelé (JK Jezdci.cz a Equinet s.r.o.) programovou koncepci
a vyvrcholením Jezdeckého festivalu budou soutěže spřežení. Dvouletá
zkušenost totiž ukázala, že se jedná o divácky výrazně nejatraktiv-
nější disciplínu. Podrobnosti najdete na www.jezdeckypohar.cz
a www.jezdeckyfestival.cz

Pony games ve Zduchovicích
V sobotu 5. prosince se ve Zduchovicích uskuteční seminář o nové

disciplíně, která se snaží v českých podmínkách prosadit - pony-games.
Po obědě pak proběhne pony-games program.

Program:
10:00 hod – seminář s názvem „A jsou tu pony-games!“ (Mgr. Alžběta

Mašková, vzdělávací komise ČJF), jehož součástí bude i ukázka tréninku
PG a jejich využití ve výcviku dětí již od úrovně začátečníků

13:30 hod – cvičný turnaj v jezdecké hale, při kterém bude předvedeno
šest her. Zúčastní se 4 až 5-ti členné týmy (min. 4 děti a 4 poníci, navíc
může být jeden poník a jeden jezdec nebo celá dvojice). Podle počtu
účastníků budou jezdci rozděleni do lotů podle jejich jezdecké úrovně.

Obecná pravidla i pravidla jednotlivých her naleznete na www.pony-games.cz
České poháry spřežení

Zveřejněny byly výsledky Českého poháru v jízdě spřežení pro rok
2015. V jednospřeží zvítězil Jan Exnar, ve dvojspřeží Václav Coufalík
a ve čtyřkách se nejvíce dařilo Radkovi Nesvačilovi. Dvojspřeží pony
ovládla Monika Pospíšilová před Erikem Zuvačem a Michalem
Kořínkem. 

V kategorii čtyřspřeží měl Radek Nesvačil stejný počet bodů jako
Zdeněk Jirásek, ale stačila mu k jejich zisku účast ve čtyřech soutěžích.
Zdeněk Jirásek pak potřeboval ke stejnému zisku šest startů. Třetí místo
patří Jiřímu Nesvačilovi staršímu. 

Ve dvojspřeží skončili za Václavem Coufalíkem Ladislav Jirgala a Ja-
roslav Kohout. V jedničkách byl druhý za Janem Exnarem Jaroslav Petřek
před Jiřím Konířem. 
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Opět Ahlmann

Rozeskakování zahajoval loňský vítěz, velmi
dobrý Kolumbijec Carlos Lopez s 12letým
hnědým valachem PRINCE DE LA MARE
(Bequin de Moens). Jel svižně, dobře točil,
skákal jistě a dostal zbývající jezdce pod tlak.

Belgičan Pieter Devos s 12letým hnědákem
DREAM OF INDIA GREENFIELD byl o poznání
rychlejší, ale jen za cenu chyby na „b“ oxeru
dvojskoku.

Henrik von Eckermann ze Švédska s 13letým
belgickým hnědákem CANTINERO (Cento)
shodil hned úvodní oxer. A stejnou chybu udělal
i Marco Kutscher s nadějnou 9letou vestfálkou
CHACCORINA (Chacco Blue).

Umetenou cestu k zopakování týden starého
triumfu tak měl Christian Ahlmann, tentokrát
s 15letým hřebcem TALOUBET Z (Galoubet A).
Ani nemusel příliš riskovat a stejně byl su-
verénní jízdou bezmála o jeden a půl vteřiny
rychlejší.

Do konce skokového Světového poháru
zbývá již jen pět kol. Příští bude 20. prosince
v populární londýnské hale Olympia.

Průběžné pořadí Longines FEI World Cup
Jumping 2015/2016 po šestém kole
v Madridu: 1. Christian Ahlmann GER – 57;
2. Simon Delestre FRA – 51; 3. Pénélope
Leprevost FRA – 44; 4. Henrik von Eckermann
SWE – 38; 5. Jos Verlooy BEL – 37; 6. Romain
Duguet SUI – 35; 7. Harrie Smolders NED –
33; 8. Nicola Philippaerts BEL – 33; 9. Douglas
Lindelow SWE – 27; 10. Patrice Delaveau
FRA – 27; 11. Marco Kutscher GER – 27; 12.
Audrey Coulter USA – 26; 13. Daniel Deusser
GER – 25; 14. Rolf-Goran Bengtsson SWE –
25; 15. Marcus Ehning GER – 24; 16. Eduardo
Alvarez Aznar ESP – 24; 17. Steve Guerdat
SUI – 23; 18. Maikel van der Vleuten NED –
23; 19. Max Kühner AUT – 23; 20. Patrick
Stühlmeyer GER – 21;

Podruhé i Boyd Exell
V madridské hale se jezdilo také druhé kolo

Světového poháru spřežení. I tentokrát byl
nejlepší Australan Boyd Exell se součtem časů
215,42 sec. Druhou příčku obsadil Koos de
Ronde z Holandska - 228,04 sec a třetí byl
Švýcar Jérôme Voutaz - 235,30 sec. 

Foto FEI

Ve voltižním SP Madridu zvítězil Daniel Kaiser
z Německa Zahraniční rubriku připravil Václav K. Dvořák

Voltiž v Madridu i Paříži
Světový pohár ve voltiži se konal současně

na dvou místech. V Madridu zvítězil Daniel
Kaiser z Německa, druhý byl Švýcar Lukas
Heppler a třetí Francesco Bortoletto z Itálie.
V ženské soutěži dominovala Švýcarka Simone
Jäiser. Druhou příčku obsadila Rakušanka
Isabel Fiala a třetí byla Anne Sophie Musset
z Francie.

Náš Lukáš Klouda startoval v Paříži. Zde se
nakonec v neděli 29. listopadu umístil za třemi
domácími reprezentanty na čtvrtém místě.
Zvítězil Nicolas Andreani (FRA) – 8,529.
Druhou příčku obsadil Clement Taillez (FRA) –
7,954 a třetí byl Ivan Nousse (FRA) – 7,778.
Lukáš Klouda na čtvrtém místě získal 7,464
bodu. 
Kompletní výsledky na:
www.madridhorseweek.com a
www.jump-results.com

V Lipsku pro děti
Veletrh Partner Pferd, který je na programu

14. - 17. ledna 2016 bude tentokrát zaměřen
především na dětské návštěvníky. Výstava má
podtitul Kinder-Erlebniswelt a ve všech halách se
budou pořadatelé snažit oslovit začínající jezdce.

Foto FEI

Dvojnásobný triumf slavil v Adelaide s koňmi QUALIFIED a VIRGIL DOMÁCÍ Shane Rose 

Průběžné pořadí FEI Classics 2015/2016 po druhém kole v Adelaide: 1. Astier Nicolas (FRA)
15, 2. Shane Rose (AUS) 15, 3. Michael Jung (GER) 12, 4. Tim Price (NZL) 10, 5. Clarke Johnstone
(NZL) 10, 6. Emily King (GBR) 8, 5. Sonja Johnson (AUS) 8, 8. Karim Florent Laghouag (FRA) 6,
9. Michaela Martindale (AUS) 6, 10. Claas Hermann Romeike (GER) 5

Druhé kolo v Adelaide
Seriál všestrannosti FEI Classics 2015/2016 pokračoval v Austrálii. Vzhledem ke vzdálenosti je
australská soutěž doménou domácích a stejně tak tomu bylo i letos. Tentokrát navíc obsadil při
CCI4* v Adelaide obě první příčky Shane Rose s koňmi QUALIFIED a VIRGIL. Trasa soutěže vedla
i rušnými ulicemi velkoměsta.

Foto FEI

Půvabný pohled na trať terénní jízdy CCI4* v australském Adelaide nabízí fotografie Julie Wilson.
Trať tradičně zavede jezdce až do centra města.
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Společenský život zimy 2015/2016
Společenská sezóna se již rozeběhla a je na místě naplánovat si

návštěvu tradičních společenských událostí. Pro ty z Vás, kteří ještě
nemají jasno, kam případně vyrazit ve společenských šatech, přinášíme již
známá data slavnostních setkání jednotlivých oblastí či disciplin..

• Galavečer Severomoravské oblasti - 19. prosince 2015, Nový Jičín –
prostory společnosti Varroc
• Galavečer Severočeské oblasti - 23. ledna 2016, Teplice – restaurace
Pramen
• Galavečer oblasti Vysočina
- 23. ledna 2016, Hybrálec
u Jihlavy
• Galavečer Východočeské
oblasti - 30. ledna 2016,
Nechanice – Kulturní dům
• Galavečer Jihomoravské
oblasti - 6. února 2016, Brno
– Hotel Kozák
• Galavečer pony - 13. února
2016, Benešov u Prahy –
S-Centrum
• Galavečer Karlovarské
oblasti - 13. února 2016,
Cheb – Kulturní centrum
Svoboda
• Galavečer Jihočeské
oblasti - 13. února 2016,
Hluboká nad Vltavou – Park hotel
• Galavečer seriálu Zlaté
podkovy - 20. února 2016,
Humpolec – Spolkový dům
• Vyhodnocení Středočeské
oblasti v rámci 36. jezdeckého
plesu - 20. února 2016,
Němčice - resort Vigvam
• Galavečer oblasti Praha
v rámci galavečera Koně na
Žofíně - 5. března 2016 –
15.30 – 17.30 hodin, Praha –
Žofín Malý sál
• Galavečer Koně na Žofíně -
5. března 2016 - 18.00 hodin,
Praha – Žofín


