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FAKIR je zpět

Aleš Opatrný začal po více jak
roční pauze opět soutěžit na
pravděpodobně své stájové
jedničce, která by mohla být
hlavní oporou pro případnou
účast na OH v Rio de Janeiru

Musíme se
přejmenovat

Výzva ČJF ke všem svým
členům, aby nezapomněli splnit
povinnost a přejmenovat svá
sdružení v souladu s novým
Občanským zákoníkem na
spolky strana 7

(Pokračování na str. 2)

Inzerce

Předplatné
s Ročenkou

Jednání o letošní podobě Jezdecké
ročenky jsou u konce, a proto mů-
žeme přinést kompletní zprávu
o podmínkách předplatného i pro
příznivce Jezdecké ročenky. Ta ten-
tokrát vyjde ve spolupráci s časo-
pisem Jezdectví a bude určena
i čtenářům tohoto periodika. 

Důležitou informací pro odběratele
zpravodaje Jezdec je, že v roce 2016
vyjde 20 zpravodajů. Čtenáři, kteří chtějí
i nadále odebírat pouze zpravodaj
Jezdec, uhradí standardních 596,- Kč.

Ti z Vás, kteří chtějí získat i 19. po-
kračování Jezdecké ročenky mohou ji
získat za dotovanou cenu 184,- Kč.
Celkově tak uhradí 780,- Kč.

Platbu za předplatné pro rok 2016,
ať s Jezdeckou ročenkou či bez ní,
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 pře-
devším 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.

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

Rok 2016 s novou skokovou komisí
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Skoková komise ČJF má po půl roce manažera. Po konkurzním řízení se VV ČJ rozhodl
jmenovat do této pozice dlouholetou předsedkyni JS Tarpan Odolena Voda Jarmilu Beranovou.
Ta je v jezdecké veřejnosti dostatečně známá. Členem ČJF je od roku 1981. Jezdectví a speciálně
disciplíně skoky se tak věnuje více než 30 let. Pochopitelně zahajovala jako aktivní jezdec. Ve
sportovní kariéře docílila výkonnosti –ST-. Současně působila i jako cvičitel.

Do povědomí jezdecké veřejnosti ovšem vstoupila především jako organizátor sportovních
soutěží, když stála v čele organizace 11 ročníků mezinárodních závodů CSI* a CSN Tarpan
Odolena Voda). V Tarpan Odolena Voda pracuje již téměř 20 let jako sportovní i chovatelský
manažer. 

Stájí Tarpan prošla za posledních 20 let řada vynikajících významných jezdců. Jmenujme
alespoň Zuzanu Zelinkovou, Jiřího Papouška, Natálii Roučkovou či Kateřinu Mestenhauserovou.
Po jejich boku se proto Jarmila Beranová v průběhu let účastnila mnoha zahraničních výjezdů.
S prací skokové komise má Jarmila Beranová již zkušenosti, protože mezi lety 2007 až 2013 byla
jejím členem. V té době byla pověřena tvorbou a správou webových stránek a doprovázením
oficiálních výjezdů. Od r. 2010 pak vedla i agendu seniorské reprezentace. Proto byla i u první
poválečné účasti českého skokového týmu na MS, která se konala při Světových
jezdeckých hrách v Cáchách v roce 2006.

Mohla byste v úvodu našeho rozhovoru
seznámit jezdeckou veřejnost s jakou ambicí
a jakým programem pro práci skokové
komise jste před VV ČJF předstoupila?  Co
považujete za nejdůležitější úkol?

Nejdůležitějším úkolem pro nás bude řešit
problematiku skokového sportu komplexně.
Chtěli bychom prosadit větší spolupráci s ob-
lastmi, aktivně komunikovat se členy OV pro
sport. Jejich prostřednictvím vyhledávat talen-
tovanou mládež a podporovat její další vý-
konnostní růst, zejména vstupem do SCM či
jiných systémů tréninkových soustředění,
případně reprezentace. Dále máme v plánu
mládež s výkonností umožňující zařazení do
reprezentačního kádru sami aktivně vyhledávat
na závodech. Je potřeba se zamyslet nad
směrem, kterým by se měly vyvíjet hobby
soutěže, věnovat se více vzdělávání a do-
školování stylových rozhodčích, pomáhat v roz-

voji a vzdělání našim stavitelům a následně tím
i jezdcům ve vzestupu výkonnosti.

V odpovědi používáte množného čísla.
Znamená to, že již máte jasno, kdo by s Vámi
měl v nové skokové komisi pracovat? 

Členy SK musí ještě schválit a jmenovat VV,
stejně tak já na své jmenování teprve čekám.
V dnešních dnech již ale začínáme pracovat
v týmu spolu s Jiřím Skřivanem, Vladimírem
Mestenhauserem, Petrem Maškem, Zdeňkem
Žílou a Markétou Šveňkovou.

To znamená, že jste se již sešli? 
Zatím jsme se sešli pouze s Zdenkem Žílou

a Jiřím Skřivanem, s ostatními jsme v tele-
fonickém  a e-mailovém kontaktu.

VV se rozhodoval mezi dvěma uchazeči.
Na veřejnost proniklo, že Vaším konku-
rentem byl Libor Stružinský. I on měl jistě

Jarmila Beranová s klisnou LAVINIA-T po vítězství ve finále 4letých klisen ČT ve skoku ve volnosti



kategorizace a to v postupu jezdců od ZZVJ
přes stylové soutěže k vyšší kategorii.

Plánujete ve svém programu i nějaká ome-
zení pro pořadatele, např. v počtech startů
v jednotlivých soutěžích, počtech startů za
den, či výše dotace soutěže korespondující
s počty účastníků?

O těchto bodech budeme teprve jednat.
V sezóně 2015 proběhly na řadě míst

antidopingové testy, překvapivě i při závo-
dech té nejnižší úrovně. Na co se mají jezdci
připravit v roce 2016?

Tato otázka by spíše měla směřovat ke
generálnímu sekretáři ČJF, v jehož kompetenci
je určování závodů, na kterých budou
antidopingové testy probíhat.

Přemýšlela jste o nějaké ucelené koncepci
pro národní stavitele parkurů tak, aby sou-
těže skutečně v prvé řadě podporovaly
výkonnostní růst jezdců i koní?

Naším plánem je nastavit trvalejší a syste-
matickou spolupráci s renomovaným stavitelem,
odborným institutem stavitelů, kteří by byli
ochotni stavět víckrát v roce parkury na pres-
tižních závodech v ČR, případně aby na těchto
závodech probíhalo i školení našich stavitelů.
Cílem spolupráce by mělo být seznámit naše
stavitele s moderními trendy ve stavbě parkuru
a získat nové stavitele. Všem
pak, jak stavitelům, tak jezd-
cům umožnit získat více mo-
derních zkušeností, bez nut-
nosti cestovat do zahraničí.
Schůzka na toto téma se
zástupci Cášské školy sta-
vitelů prof. Arno Gego
a Christy Heibach, za účasti
prezidentky ČJF ing. Olgy
Plaché a viceprezidenta pro
sport pana Bohumila Rejnka,
již proběhla

To je zajímavá informace.
Kdy se schůzka konala a tu-
šíte již, kdo asi bude tím
stavitelským guru pro čes-
kou misi?

Schůzka se konala minulý
týden a staviteli pro rok 2016
by měli být Marco Behrens
(GER) a Quintin Maertens
(NED). Školení stavitelů by
pak měla vést Christa
Heibach (GER).

Děkujeme za rozhovor
Ing. Cyril Neumann 
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(Dokončení ze str. 1)

Rok 2016....
řadu nápadů. Plánujete s Vaším proti-
kandidátem spolupráci?

Pan Stružinský mi nedávno svoji spolupráci
nabídl, čehož si vážím a v případě, že by to
situace vyžadovala, ráda jeho nabídku využiji.

V roce 2016 bude český reprezentační tým
bojovat mezi nejlepšími družstvy světa v 1.
divizi Furusiyya Cup. Hovořila jste již s re-
prezentanty?

Bohužel nedávné schůzky se seniorskou
reprezentací jsem se z rodinných důvodů
účastnit nemohla a tak jsem s nimi osobně
nemluvila, ale pan Jiří Skřivan, který bude
pověřen vedením reprezentace, byl na schůzce
přítomen. Budeme se snažit poskytnout
reprezentačnímu týmu co nejlepší servis. To
znamená zajistit k výjezdům informovaného
a zkušeného vedoucího ekipy, v rámci fi-
nančních možností ČJF pokusit se zajistit
týmového veterináře a případně i trenéra.

V současnosti je tým složen z pouhých
čtyř jezdců. Víte o nějakém dalším jezdci,
který by v sezóně 2016 mohl dosáhnout na
výkonnost v 1. divizi?

Na schůzce s reprezentací nabídl s „A“
týmem spolupráci pan Zach spolu s jezdcem
Kamilem Papouškem. Dalším jezdcem, který by
A team mohl podpořit, může být Anna
Kellnerová. 

Vedle této elitní reprezentační miniskupiny
je zde výrazně rozsáhlejší skupina jezdců
„národní“ špičkové výkonnosti. Existuje
i mezi těmito jezdci ambice sestavit jakýsi
B-tým pro úroveň Poháru národů států
2. divize?

Samozřejmě bude naší snahou vyhledat
a motivovat další jezdce k reprezentaci v druhé
divizi. Na schůzku reprezentace byli zváni také
Barbora Tomanová, Nicola Bieliková, Jiří Kincl,
Jiří Papoušek, Jiří Hruška, Zdeněk Hruška,
Marek Klus.

Zabýváte se nějakými úvahami, které by
upravovaly sportovně technické podmínky
(SPT) národních šampionátů?

Prvním krokem našeho nového týmu SK byl
samozřejmě návrh STP pro MČR 2016, jejichž
vydání opravdu spěchá. Pár změn jsme navrhli,
ale záleží na VV, v jaké formě budou STP
schváleny.

Můžete prozradit, co byste chtěli změnit?
S touto odpovědí bych raději počkala až po

jednání s VV.
Jak vnímáte iniciativu legislativní komise

s kategorizací skokových jezdců a je reálné, že
budete uvedena do praxe již v sezóně 2016?

Myslím, že návrh legislativní komise pro
kategorizaci jezdců potřebuje ještě pár sporných
bodů přepracovat. V původních myšlenkách
pana Šímy byl navrhovaný systém o něco
srozumitelnější. V sezoně 2016 bychom přesto
chtěli uvést v platnost minimálně první stupeň

Hlavně jednoduše
Diskuzi o katagorizaci sleduje na stránkách

JEZDCE i jedna z legend československého
jezdectví MVDr. Juraj Hanulay. Z Bratislavy
k nám tak doputoval jeho názor:

Je pro mě příjemné sledovat tuto diskuzi
i proto, že bohužel u nás na Slovensku se nic
podobného neděje. Pokud bych mohl přispět
se svojí mnohaletou zkušeností, řekl bych
snad jen toto. Zdá se mi celý navrhovaný
systém poměrně složitý. Aby kategorizace
splnila účel a byla veřejností přijata, měla by
být co možná nejjednodušší. Rozhodně bych
se tedy vydal cestou zjednodušení systému.

Pokud bych se měl vyjádřit k celkové filosofii,
pak jednoznačně vidím cestu ke zkvalitnění
jezdeckého vývoje začínajících sportovních
jezdců ve stylových soutěží. To musí být pilířem
všech úvah. A důležité je pochopit, že jeden
stylový rozhodčí je málo. Objektivita stylového
hodnocení potřebuje více pohledů.

Je mi jasné, že mnozí kritici namítnou, že se
tím bude opět vše komplikovat a dalšími
funkcionáři zatěžovat pořadatelství soutěží.
Zde bych viděl cestu jednoznačně v odborném
vzdělávaní všech rozhodčích. Proč by měli být
styloví rozhodčí vyčleněni nad rozhodcovskou
komunitou? Každý rozhodčí by měl být natolik
fundovaný, aby byl schopen posoudit styl
jezdce. Vždyť v tom je těžiště jeho práce. Na
to, aby počítal spadlé bariéry, je školeného
rozhodčího škoda.

Cavaliada úspěšná
pro české barvy

Pilířem halové sezóny v Polsku je seriál
Cavaliada. Ve čtvrtek 10. prosince ho otevřel
CSI*-W v Poznani. ČR reprezentoval Ondřej Zvára,
Jiří Papoušek a Zuzana Zelinková.

Na své úspěchy z Paříže navázal slovenský
Bronislav Chudyba, který si v sobotním dvoufá-
zovém skákání (135 cm) opět odnesl vítězství. Náš
Ondřej Zvára s osmiletým QUIMERO M skončil
třetí na výšce 145 cm.

Českou radost vystupňovala Zuzana Zelinková na
CALERI II, která v neděli 13. prosince obsadila třetí
příčku v hlavní soutěži Grand Prix (160 cm). Celkem
se do GP kvalifikovalo 50 nejlepších dvojic. Osm
postoupilo do rozeskakování. Celkem čtyři jezdci byli
bezchybní i zde. Zuzana Zelinková byla třetí za
německými jezdci Christian Kukuk (CARILOT) a
Maximilian Schmid (CHACON 2) a proto získala
nejvyšší počet bodů do Světového poháru naší části
centrální Evropy - severní část.

Evropská liga SP
centrální část - subliga sever

Shodou okolností všichni naši tři nejlepší
jezdci již tak mají na svém kontě alespoň jeden
20 bodový zisk do naší ligy Světového poháru.

Se Zuzanou Zelinkovou (CANTUS-T) po 2. místě
ve Velké ceně Tarpan Odolena Voda v roce 2002

Jarmila Beranová na hřebci GELIDUS v roce
1995 na mělnickém kolbišti

Designérka Cášské školy Christa Heibach by měla v příštím roce
školit naše stavitele (na snímku společně s britským jezdcem
Nickem Skeltonem)
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Jaký byl jezdecký rok 2015 
Časopis Jezdec dospěl k závěrečnému vydání 23. sezóny. V současnosti již není čas příliš

bilancovat, protože jezdecká sezóna již dávno v zimě nekončí. Přesto je Nový rok příležitostí
k ohlédnutí a k zamyšlení, co se povedlo a jaká předsevzetí naopak na svá řešení teprve čekají.
Pochopitelně na konci roku i vzpomínáme na ty, kteří nás opustili. Některá úmrtí uplynulého roku
byla obzvlášť bolestná.

Raději si proto připomeňme, čím bude rok 2015 zapsán v jezdecké historii České republiky.
Bezesporu to bude postup do 1. evropské skokové ligy. Na to, že se český reprezentační tým
postaví ve Furusiyya Cup vedle elitních států světa, by ještě před několika lety netroufal nikdo
ani pomyslet. Úplný závěr roku také naznačí, zda můžeme skutečně pomýšlet na návrat
českého skokového jezdectví na olympijské hry. Aleš Opatrný má po podzimních úspěších vše
velmi dobře rozehráno. Bohužel s myšlenkou na třetí olympijskou účast se již definitivně
rozloučil Jaroslav Hatla. Doufejme, že ho Aleš Opatrný nahradí.

Postupně se začínají také projevovat změny, které členská základna ČJF očekává od
personální výměny v nejvyšších funkcích ČJF.

Aby byla tato očekávání naplněna, ale především hodně zdraví a sportovních úspěchů
přeje za redakci všem čtenářům Jezdce Cyril Neumann

Nejlépe si vede Aleš Opatrný. Ten má na 20 bodů
z letní Budapešti. Ještě ovšem bodoval na jaře ve
slovinské Celje, dále pak v Bratislavě a nakonec
i v podzimním Lešně. S celkovými 58 body je
na průběžném třetím místě za Polákem Michalem Kaz-
mierczakem (73) a Rusem Alexandrem Belecho-
vem (63).

Druhý z Čechů je Ondřej Zvára (29) na 16. příčce.
Ten získal 9 bodů v Olomouci a 20 v Celje.

A konečně třetí nejlepší za ČR je Zuzana Zelinková.
Ta má nyní 20 bodů z Poznaně. Protože ale zatím
bodovala pouze v Olomouci a Bratislavě, je se ziskem
27 bodů na průběžném 18. místě.

Poslední možností k zisku bodů bude CSI3*-W ve
Varšavě, který je na programu 25. - 28. února. Tento
konkur bude také závěrečným závodem seriálu
Cavaliada 2015/2016, když mezi tím se ještě jedno kolo
pojede v 4. - 7. února v Lublinu (CSI2*).

Mevisto Amadeus Horse Indoors Salzburg
Ve dnech 3. - 6. prosince se Salzburg stal

dějištěm obřích skokových (CSI1-4* + pony),
drezurních (World cup) a voltižních závodů
(World cup). O Světovém poháru v drezuře
i voltiži i o úspěších Aleše Opatrného se
zmiňuje v zahraniční rubrice Václav K. Dvořák
na str. 4. 

Skokových soutěží se vedle Aleše ovšem
zúčastnily ještě Anna Kellnerová a sestry Sofie
a Laura Najmanovy. Ve fotoreportáži přibli-
žujeme nejdůležitější momenty závodů.

Sofie Najmanová na ELISE byla druhá mezi
juniory a mladými jezdci ve skoku do 130 cm
(nahoře).
Anna Kellnerová s ATESSA obsadila v Euro-
pean Youngster Cup (150 cm) jezdců do
25 let (U25) 5. místo (vpravo nahoře).
Laura Najmanová na pony HAVRAN zvítězila
v dětské soutěži na styl (vpravo).
Kompletní výsledky na: www.hippodata.de



olympijského žebříčku se
vydá o Vánocích do Ka-
taru. Zde se ve dnech
24. - 26. prosince koná
CSI4*-W a česká dvojice
Aleš Opatrný a ACOVARO
bude u toho. Pokud by se
i tentokrát dařilo, byla by
vedoucí pozice našeho
reprezentanta na čele
olympijského žebříčku vel-
mi upevněna.

Fakir je zpět
Dobrou zprávou je i sku-

tečnost, že se v Salzburgu
objevila po roční odmlce
i Alešova předpokládaná
jednička FAKIR. V Salz-
burgu startoval v soutě-
žích CSI2* a např. páteční
(4.12.) Championat von
Salzburg (140 cm) dokon-
čil s 5 body.

Zatímco tedy letenku na
OH může pro našeho
jezdce získat již pouze
ACOVARO, výkonnostní kvalifikace pro koně
potrvá až do 19. června 2016. Zde se tak otvírá
šance i pro další koně stáje Czech Equestrian
Team.

V rakouském Salz-
burgu se 6. prosince
jezdilo páté kolo dre-
zurního Světového
poháru. Pro Mozar-
tovo rodné město to
byla premiéra Světo-
vého poháru, a jak
se všichni účastníci
shodli, byla velmi
úspěšná. Sponzorem
konkuru byla rodina
Gaston a Katrin
Glock, kteří jsou
vlastníky koní, které

jezdí Edward Gal, Hans Peter Minderhoud
a Gerco Schröder. 
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V Salzburgu Isabell, Aleš a Fakir

Isabell jistě
Ve volné sestavě suverénně zvítězila Isabell

Werth se 14letým hnědákem DON JOHNSON
FRH (Don Frederico). Předvedla jednu z nej-
lepších úloh za celou dobu, co s tímto han-
noverským hnědákem vystupuje. Líbila se i roz-
hodčím a ti jí ocenili 84,125 %. Druhou příčku
v takřka domácím prostředí obsadil  Edward Gal
s vraníkem GLOCKʼS VOICE (De Niro)
s ohodnocením 80,900%. Třetí příčka tentokrát
patřila devětadvacetileté Jessice von Bredow-
Werndl s pohledným 14letým hřebcem UNEE
BB (Gribaldi) – 80,075%.

Další kolo drezurního Světového poháru se
konalo v rámci tradiční předvánoční přehlídky
v londýnské Olympii ve středu 16. prosince.

Aleš a cenné body
Součástí konkuru bylo také skokové CSI 4*.

V nedělní Velké ceně, po rozeskakování mezi
deseti jezdci, obsadil skvělé druhé místo Aleš
Opatrný s 9letým hnědákem ACOVARO
(Acodetto I). Zvítězil velmi dobrý Švýcar Romain
Duguet, který koncem října triumfoval v kva-
lifikaci Světového poháru v Helsinkách.

Aleš Opatrný tak po prosincovém sčítání
olympijských bodů pravděpodobně usedne na
pomyslný trůn mezi jezdci olympijské skupiny C.
K 30. listopadu zaostával za Turkem Omerem
Karaevli o cca 100 bodů, ale druhá příčka ve
čtyřhvězdové soutěži bude jistě patřičně
oceněna. Úspěch přišel v pravou chvíli.
Kvalifikace končí sice až 6. března, ale možností
bodovat ubývá.

Vánoce v Kataru
Aleš však svoji šanci účasti na OH 2016

nehodlá ponechat náhodě a za dalšími body do

Salzburg, 5. kolo Reem Acra FEI World
Cup dressage 2015/2016: 1. Isabell Werth -
DON JOHNSON FRH (GER) 84,125;
2. Edward Gal - GLOCKʼS VOICE (NED)
80,900; 3. Jessica von Bredow-Werndl -
UNEE BB (GER) 80,075; 4. Valentina Truppa
- FIXDESIGN EREMO DEL CASTAGNO (ITA)
79,400; 5. Victoria Max-Theurer - BLIND
DATE (AUT) 78,350;           6. Marcela Krinke-
Susmelj - SMEYERS MOLBERG (SUI)
77,225; 7. Hans Peter Minderhoud -
GLOCKʼS ROMANOV (NED) 75,825;
8. Goncalo Carvalho - BATUTA (POR)
74,775; 9. Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein -
FABIENNE (DEN) 72,575; 10. Marina
Mattsson - BECKHAM (SWE) 72,150;
11. Birgit Wientzek Plage - FOR
COMPLIMENT (SUI) 71,575; 12. Astrid
Neumayer - RODRIGUEZ (AUT) 71,175;
13. Kristian von Krusenstierna -
LANGUEDOC (SWE) 71,000; 14. Christian
Zimmermann - CINCO DE MAYO (PLE)
68,875; 15. Leonardo Tiozzo - RANDON (ITA)
64,250.

Reem Acra FEI World Cup dressage
2015/2016 po 5. kole: 1. Patrik Kittel SWE –
54; 2. Marcela Krinke-Susmelj SUI – 52;
3. Jessica von Bredow-Werndl GER – 47;
4. Hans Peter Minderhoud NED – 41;
5. Beatriz Ferrer-Salat ESP – 40; 6. Fabienne
Lütkemeier GER – 38; 7. Edward Gal NED –
37; 7. Goncales Carvalho POR – 37; 7. Isabell
Werth GER – 37; 10. Inna Logutenkova UKR
– 34; 10. Valentina Truppa ITA – 34;
12. Agnete Kirk Thinggaard DEN – 28;
<Není>13. Jenny Larsson SWE – 27; 14.
Lyndal Oatley AUS – 26; 15. Judy Reynolds
IRL – 24; 16. Alexandre Ayache FRA – 20; 16.
Ellen Schulten-Baumer GER – 20; 16. Emilie
Nyreröd SWE – 20; 19. Charlotte Haid
Bondergaard SWE – 19; 19. Mads
Hendeliowitz SWE – 19;

Pařížská vítězství
pro Chudybu

První prosincový víkend byl na pařížském
výstavišti ve znamení zahajovacího kola tří-
dílného seriálu Longines Grand Slam Masters.
Longines Grand Slam se snaží konkurovat sérii
prestižních závodů v Rolex Grand Slamu.
Pokračování bude v únoru příštího roku v Hong
Kongu a závěr se chystá v říjnu v Los Angeles.

Do Paříže se sjela vynikající konkurence.
V nepříliš velké vánočně vyzdobené hale stavěl
parkury Belgičan Luc Musette.

Hlavní soutěží byla nedělní Longines Grand
Prix. Utkalo se čtyřicet pět jezdců a šestnáct
z nich přešlo přes základní parkur s nulou.
V rozeskakování se sedmi z nich podařilo
bezchybný parkur zopakovat. Nejrychlejší byl
domácí Patrice Delaveau s 11letým valachem
LACRIMOSO 3 HDC (Landjunge). Druhou
příčku, s takřka dvousekundovou ztrátou,
obsadil další z francouzských favoritů Simon
Delestre s ryzákem HERMES RYAN (Hugo
Gesmeray). Těsně třetí skončil Billy Twomey
z Irska s neuvěřitelně vitální 18letou ryzkou
TINKA'S SERENADE (Tinka's Boy). Na čtvrtou
příčku se dostal Holanďan Maikel van der
Vleuten s 10 letou hnědkou VDL GROEP
ARERA C. Indoctro). Pátá byla Lauren Hough
z USA s 11letou hnědkou OHLALA (Orlando)
a šestá Švýcarka Jane Richard Philips
s 12letým valachem DIEUDONNE DE GUL-
DENBOOM (Nabab de Reve).

Souběžně s hlavními pětihvězdičkovými
soutěžemi probíhal v Paříži i CSI 2*. Zde se
mimořádně dařilo také u nás populárnímu
Bronislavovi Chudybovi ze Slovenska. Ve
čtvrtek porazil s 9letou tm. hnědkou EXTASY III
(El Bonito) dalších 35 soupeřů v soutěži do 145
cm na čas. Hned další den dokázal, že to nebyla
náhoda. Se stejným koněm se mu podařilo

Foto FEI/T. Holcbecher

V Salzburgu v premiéře SP v drezuře si nejlépe vedla Isabell Werth
(GER) na DON JOHNSON

Aleš Opatrný na FAKIR v Salzburgu



nadějí na poníkovi a druhou
polovinu do 140 cm někdo
z přítomných jezdeckých
osobností.

Sbohem PLOT BLUE
V pátek proběhlo ještě

emotivní loučení se sportovní
kariérou 18letého hřebce
PLOT BLUE (Mr. Blue). Z po-
čátku jeho kariéry ho jezdil
švýcarský reprezentant Wer-
ner Muff, ale největších
úspěchů v jeho sedle dosáhl
Marcus Ehning. V roce 2010
spolu vyhráli finále Světového
poháru a z jeho velkých ví-
tězství jmenujme triumfy
v Lyonu, Cáchách, Paříži,
Göteborgu, Mannheimu, St.
Gallen, Cannes a Magna
Racino. Byl dlouhou dobu
oporou německého týmu
v soutěžích Poháru národů.  

Top Ten
V pátek večer se konala

každoročně pozorně sledo-
vaná soutěž pro nejlepší svě-
tovou desítku. Z pozvaných
celebrit se omluvila čtvrtá
Elizabeth Madden. Z USA
nepřiletěl ani osmý McLain
Ward. Nahradili je jedenáctý
Christian Ahlmann a dvanáctá
Luciana Diniz. Při rovnosti
bodů o konečném pořadí roz-
hodoval čas druhého parkuru.

V prvním kole chybovali
jenom dva jezdci. Luciana
Diniz s 11letou ryzkou FIT
FOR FUN (For Pleasure)
dokonce dvakrát a jednou
zaváhal Ludger Beerbaum se
16letým hřebcem CHAMAN
(Baloubet du Rouet). 

Zkrácené druhé kolo přešla
Luciana Diniz bez chyby, ale
Beerbaumův CHAMAN chy-
boval znovu. Čisté konto ten-
tokrát neudržel ani Christian
Ahlmann s 13letým hanno-
veránem CODEX ONE (Con-
tendro I), kterému spadla
předposlední sta-cionáta. 

Úžasnou jízdu pak předvedl
jeden z nej-rychlejších světových jezdců Kent
Farrington, s 13letým KWPN valachem
VOYEUR (Tolano van´T Riethof). Jeho čas
vypadal již v té chvíli nepřekonatelný. Na start
ale ještě čekalo několik vyhlášených rychlíků.

Stříbrný medailista z le-
tošního ME Gregory Wat-
helet s 10letým ryzákem
ALGORHYTHEM (Tam-
pa) shodil hned třetí oxer
a následně ještě jednu
stacionátu.

Skvělý byl Simon De-
lestre z Francie s 10le-
tým valachem HERMES
RYAN (Hugo Gesmeray).
Vypadalo to, že půjde do
vedení.,Cíl byl ale za po-
sledním skokem dál než
se zdálo a nakonec mu
chybělo půldruhé vteřiny. 

Pénélope Leprevost
s fenomenální klisnou
FLORA DE MARIPOSA
(For Pleasure) udělala
v rychlém tempu nešťast-
nou chybu ve dvojskoku.

Bleskovou jízdou se
prezentoval také Daniel
Deusser s 10letým ryzá-
kem FIRST CLASS VAN
EECKELGHEM (Balou du
Rouet). Přes enormní
snahu to stačilo jen na tře-
tí místo. Rychle se rozjel
i dvacetiletý Bertram Allen
s obratnou bělkou MOLLY
MALONE V (Kannan), ale
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Slovenský Bronislav Chudyba (EXTASY)
zvítězil při CSI2* v Paříži hned dvakrát

FEI World Cup™ Driving, po čtvrtém kole v Ženevě: 1. Boyd
Exell (AUS) – 30; 2. Ijsbrand Chardon (NED) – 17; 3. Koos de
Ronde (NED) – 14; 4. Jozsef Dobrovitz (HUN) – 9; 5. Rainer Duen
(GER) – 8; 5. Jozsef Dobrovitz jr. (HUN) – 8; 7. Michael Brauchle
(GER) – 7; 7. Jérôme Voutaz (SUI) – 7; 9. Georg von Stein (GER)
– 6; 10. Glenn Geerts  (BEL) – 2.

vítězství zopakovat. Tentokrát ovšem po ro-
zeskakování, ve kterém byl mezi osmi účastníky
nejrychlejší. Spokojen byl ale i po nedělní Velké
ceně CSI2* (145/150 cm), kde byl po jediné
chybě v základním parkuru devátý.

Kompletní výsledky včetně videa na:
www.mastersgrandslam.com

Elita v Ženevě
Jeden z vrcholů halové sezóny se odehrál

ve druhém prosincovém víkendu v rozsáhlém
areálu ženevského výstaviště Palexpo. Vedle
vozatajského World cup, byla na pořadu sko-
ková soutěž pro deset nejvýše postavených
jezdců aktuálního světového žebříčku. Velká
cena Ženevy je součástí bohatě dotovaného
Rolex Grand Slam. Parkury v největší světové
aréně stavěl domácí designer Gerard Lachat. 

Vše pro diváka
Pořadatelé se snaží pestrou nabídkou co

nejvíce zaujmout publikum. A tak byl pro diváky
připraven i atraktivní halový cross, kterého se
zúčastnilo několik největších militaristických
osobností. V sobotu dopoledne se skákal
zajímavý parkur, ve kterém stály kromě
úvodního oxeru už jen čtyři dvojskoky a jeden
čtyřskok. Divácky vděčná byla také soutěž
dvojic, kde první polovinu parkuru do 125 cm
překonávala některá z mladých švýcarských

spadl mu oxer s bazénem uprostřed parkuru
a pak už se jen snažil víc nechybovat. 

Posledním, kdo mohl ještě přepsat výsledek,
byl vedoucí muž světových tabulek Scott Brash
s hnědákem HELLO SANCTOS (Quasimodo
van de Molendreef). Tentokrát při něm však
štěstěna nestála. Shodil stejný skok jako jeho
předchůdce. 

Zvítězil Kent Farrington na VOYEUR (USA)
před Simonem Delestre s HERMES RYAN
(FRA) a Danielem Deusserem na FIRST CLASS
VAN EECKELGHEM (GER). Čtvrtá příčka patří
Christianu Ahlmannovi a CODEX ONE (GER)
a pátá skončila Pénélope Leprevost s FLORA
DE MARIPOSA (FRA).

Karaevli byl u toho
V nedělní Velké ceně startovala čtyřicítka

jezdců. Základní parkur pro zúčastněnou elitu až
na nepočetné vyjímky příliš obtížný nebyl a s nu-
lou se přes něj dostalo šestnáct jezdců. Pro nás
byl zajímavý start největšího konkurenta Aleše
Opatrného v kvalifikaci na OH do Ria. Turek
Omer Karaevli startoval s 10letým francouzským
valachem ROSO AU CROSNIER (Looping
d´Elle). Bylo znát, že  parkury této úrovně moc
zažité nemá. Problémy mu dělaly hlavně obě
kombinace. Nakonec dokončil s dvanácti body na
34. příčce.

Pro diváky v hale bylo ovšem zajímavé, jak
uspěje vítěz posledních tří Velkých cen za-
řazených do Grand Slamu, Scott Brash s hně-
dákem HELLO SANCTOS. Osudným se mu
tentokrát stal čtvrtý skok před koncem a do ro-
zeskakování nepostoupil.

Vítěz z minulého týdne v Paříži Patrice
Delaveau s tm. hnědákem LACRIMOSO zůstal

(Pokračování na str. 6)

Foto FEI

Foto FEI

Velký zájem diváků přilákala v Ženevě soutěž SP spřežení, do
které byl kromě obvyklých překážek zařazen také přejezd přes val
a atraktivní průjezd jezírkem. Vítězství si odnesl Boyd Exell (AUS)
před Sébastien Mourierem (FRA) a. Koos de Ronde (NED). Na 4.
místě skončil Maďar József Dobrovitz před svým synem József
Dobrovitz jr.

V Ženevě se diváci rozloučili s 18letým hřebcem PLOT BLUE, se kterým
je nejvíce spojen Marcus Ehning
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Elita v Ženevě
(Dokončení ze str. 5)

V Salzburgu pokračoval třetím kolem i Světový pohár ve voltiži.
V mužích zvítězil Jannis Drewell z Německa (foto), který se tak
v průběžném hodnocení vyhoupl na 4. místo. Průběžné pořadí zatím
vede Francouz Clement Taillez před Danielem Kaiserem (GER).
Lukáš Klouda je na 6. místě. Nyní je na programu 4. kolo v Mechelenu
(26. - 30. prosince) a ve dnech 14. - 17 ledna 2016 páté v Lipsku.

stát před trojskokem a dál již nepokračoval.
Favoritů, kteří neuspěli, bylo víc. Například
Gregory Wathelet, Daniel Deusser, Ben Maher,
Jeroen Dubbeldam nebo Ludger Beerbaum. 

Šestnáct nul
Rozeskakování zahajovala mladá Ame-

ričanka Reed Kessler s ryzkou CYLANA (Skippy
II). Spadl jí už třetí skok. Poté subtilní Finka
Anna-Julia Kontio s běloušem FARDON
(Corland) chybovala na dvojskoku.

Prvním bezchybným byl šikovný Brazilec
Pedro Veniss s hřebcem QUABRI DE L´ISLE
(Kannan).

Shodil i Marcus Ehning s běloušem CORNADO
NRW. Tomu spadl mohutný oxer v řadě před
dvojskokem. Ital Piergiorgio Bucci s hřebcem
CASALLO Z (Casall) chyboval dvakrát.

Pak to ovšem vypadalo, že si pro vítězství
jede evropský exmistr Roger-Yves Bost
s 12letým běloušem PEGASE DU MURIER
(Adelfos). Možná by i vyhrál, ale ukázalo se, že
ne všichni koně akceptují Bostův svérázný styl.
Hřebec si v posledním oblouku na rovině mezi
skoky postavil hlavu a zastavil. Po chvíli si
nechal domluvit, ale Bostyho to stálo 4 body a
nejhorší čas.

Výborný byl olympijský vítěz z Hong Kongu
Eric Lamaze s hannoveránkou FINE LADY 5
(Forsyth) a ujal se vedení.

Sympatická domácí jezdkyně Janika
Sprunger s 10letým hřebcem ARIS CMS (Nas-
sau), za hlasitého povzdechu publika, shodila
kolmý skok na krátké stěně.

Pak už se objevila vítězná dvojice lon-
dýnských OH Steve Guerdat se 14letým
valachem NINO DES BUISSONNETS
(Kannan). Jízda se jim úžasně povedla
a nejlepší čas byl rázem o půl sekundy kratší.

Vítězka Global Champions Tour Luciana Diniz
s běloušem WININGMOOD (Darco) jela na

jistotu. Naopak Christian
Ahlmann s hřebcem TALOUBET
Z riskoval a stálo ho to chybu.

Tři setiny za 4 000 000 
Další vynikající jízdu zajel

Simon Delestre s 11letým vra-
níkem QLASSIC BOIS MAR-
GOT (l´Arc de Triomphe). Skákal
jistě, v neuvěřitelném tempu.
Čas v cíli měl o pouhé tři setiny
vteřiny pomalejší než Steve
Guerdat. 

Snahu projevil i Rolf-Göran
Bengtsson s 16letým hřebcem
CASALL ASK (Caretino), ale byl
o půldruhé vteřiny pomalejší.

Další z potencionálních fa-
voritů Bertram Allen s bělkou
MOLLY MALONE V chyboval
překvapivě hned třikrát.

Na startu už byli pouze dva
jezdci. Emanuele Gaudiano s tm.
hnědákem ADMARA (Padinus)
šel sice čistě, ale na nejvyšší
příčky to nestačilo. Poslední
možnost měl vítěz Top Ten
Kent Farrington s valachem
VOYEUR. Snažil se, ale kon-
kurence byla tentokrát nad jeho
síly. Čas stačil jen na čtvrté
místo.

Steve Guerdat si v domácím
prostředí triumf velice užíval.
Druhá část Rolex Grand Slamu
ho čeká v květnu v Cáchách a
třetí v září v kanadském  Spruce
Meadows. Odměnou za vítězství
v Ženevě pro Steve Guerdata byl
šek na 396 tisíc CHF a druhý
Simon Delestre dostal 240 tisíc.
Tři setiny sekundy měly tentokrát
hodnotu 156 tisíc franků, což je
přibližně 3,9 miliónu korun.
Kompletní výsledky na
www.chi-geneve.ch.

První Grand Slam nové série 2015/2016 získal v Ženevě Steve Guerdat na
NINO DES BUISSONNETS
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(Pokračování na str. 8)

Již se nesdružujeme,
ale spolčujeme

Na stránkách České jezdecké federace byla v první dekádě prosince
zveřejněna výzva, aby si všechny subjekty zkontrolovaly, zda jejich název
odpovídá novému Občanského zákoníku. Ten zavádí do naší legislativní
praxe termín spolek a každé dřívější sdružení občanů musí být podle tohoto
nařízení buď ve svém názvu mít přímo slovo “Spolek” anebo za názvem
uvedenu zkratku “z.s.” (zapsaný spolek). Důležité je, že změna názvu je
povinná do 31. prosince 2015. V průběhu roku 2016 pak bude nezbytné celý
administrativní proces dokončit i změnou Stanov.

Na stránkách ČJF je uvedeno, že kluby čekaly, zda nebude schválen
zákon, který by tuto povinnost zrušil. Nestalo se tak a podle právního rozboru
České Unie Sportu tato povinnost trvá. Ve zprávě ČUS stojí:

Informace ke změně názvu spolků
V návaznosti na množící se názory, že již nebude třeba, aby si spolky do

svých názvů doplnily text označující jejich právní fornu (zkratka ,,z.s.", či
přímo v názvu slovo “spolek"), je nutné uvést tuto záležitost na pravou míru.

Je pravda, že původně byl vládou schválen záměr, aby v rámci
připravované novely Občanského zákoníku, byla tato povinnost zrušena.
K projednaní do Poslanecké sněmovny však byla novela předložena v takové
podobě (sněmovní tisk č. 642/0), která se v žádné směru úpravy spolků
nedotýká, a to ani povinnosti provést změnu názvu.

I nadále tedy platí, že spolky jsou do konce roku 2015 povinny
přizpůsobit svůj název nové právní úpravě.

Výjimku stanoví §3042 NOZ, podle které ho změna názvu není povinná
pouze tehdy, pokud spolek svůj název užíval dlouhodobě a tento název je pro
něj příznačný a zcela nezaměnitelný. Je nutné si uvědomit, že posouzení
splnění této podmínky je zcela subjektivní, a proto může rejstříkový soud vždy
dospět k názoru, že spolek tuto podmínku nesplňuje a název si musí změnit.

Co je tedy nezbytné udělat
Stránky ČJF přinášejí návod jak postupovat:
1. Úprava stanov - pokud to činnost Spolku nevyžaduje, je vhodné mít

stanovy co nejjednodušší. Každou změnu stanov je nutné nechat znovu
zapsat do Spolkového rejstříku. Na www.cjf.cz naleznete vzor Stanov

- ve stanovách musí být nový název, ze kterého bude patrna právní forma,
tedy v názvu ponese "zapsaný spolek", případně bude končit zkratkou ", z. s."

- ve stanovách musí být jasně definované sídlo spolku
- je vhodné uvést větu: Členská schůze spolku přijala zejména v souladu

s OZ nové znění Stanov pro dříve Starý název spolku, o.s, IČ: xxxx,
registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne DD.MM.RRRR pod č.j. Vx/x-
x/xxxxx/xx-R

- ve stanovách musí být jasně definovaný účel spolku, který je i předmětem
zápisu do spolkového rejstříku 

- Dalším bodem stanov musí být výčet činností. Tyto činnosti musí vést
výhradně k naplnění účelu spolku a hlavní činnost nesmí být obchodní.
Obchodní činnost může být pouze vedlejší pomocnou činností, která
poskytuje podporu pro činnosti hlavní

- ve stanovách je nutné specifikovat formy členství, jeho vznik a zánik
- malé spolky mohou mít pouze dva orgány. Členskou schůzi a Statutární

orgán (individuální - Předsedu nebo kolektivní - Výbor). Není nutné mít žádné
další komise, pokud je spolek nepotřebuje ke své činnosti

- kontrolní komise - není povinná
- dále je nutné specifikovat jakým způsobem bude spolek likvidován v pří-

padě zániku
- podpis statutárního zástupce na stanovách nemusí být ověřený
2. Zápis ze Členské schůze (či jiného nejvyššího orgánu) spolku
- spolu se stanovami obsahujícími změněný název a další úpravy je nutné

předložit dokument prokazující schválení těchto změn členskou základnou
- stejně tak je vhodné, aby spolu se změnou stanov došlo k nové volbě

orgánů Spolku, které jsou zároveň oprávněné předložit příslušné změny
k zápisu do Spolkového rejstříku a sami jsou pak do rejstříku zapsáni (viz níže
souhlas statutárních zástupců...)

- je nutné spolu se zápisem předložit i prezenční listinu, ze které je patrné,
že schůze byla usnášení schopná dle původních stanov

- na zápise by měly být dva podpisy - zapisovatele a ověřovatele, nemusí
být ověřené

- spolek musí mít minimálně 3 členy s právem rozhodujícím
3.  Souhlas statutárních zástupců se zápisem do Spolkového rejstříku
- každý statutární zástupce (či člen kontrolní komise) musí dát svůj souhlas
- v případě kolektivního statutární orgánu je nutné aby souhlas dali všichni

jeho členové, stejně tak členové komisí
- podpis musí být ověřený
4. Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku
- s dokumenty je též vyžadován souhlas majitele nemovitosti s umístěním

sídla spolku
- některé soudy toto vyžadují pouze u nových spolků a v případě, že se

sídlo mění
- podpis musí být ověřený
5. Vyplnění návrhu v Inteligentním formuláři na portálu eJustice
- zadat v levé části IČ spolku a stiskněte "Vytvořit návrh", načtou se údaje

z rejstříku
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- doporučujeme poznamenat si tzv. návratový
kód (zcela nahoře), který umožní v případě
technické chyby se vrátit k rozpracovanému
formuláři

- kliknout na „vyplnit předmětnou část“,
můžeme upravit název spolku (původní název se
zobrazí jako přeškrtnutý)

- stejným způsobem jako název upravit další
části formuláře

* sídlo (pokud se mění)
* účel - přesně zkopírovat ze stanov
* předměty vedlejší činnosti - nutné 

zkopírovat ze stanov;
* název nejvyššího orgánu (pokud je 

jiný, než Členská schůze);
* statutární orgán (zvolit zda 

individuální či kolektivní)
* specifikujte způsob jednání
* stejně jako u statutárních orgánů 

postupujte i u dalších orgánů spolku 
- uložit a srolovat dolů, kde opět klikneme na

„uložit“, což nás vrátí o obrazovku zpět;
- zvolit „vyplnit závěrečnou část“ a zpravidla se

vyplní „Tento návrh podává za navrhovatele“, kam
dopište statutárního zástupce oprávněného
právně jednat za spolek. Následně doplňte
přílohy, kdy pouze pro každou přílohu napíšeme
její název a počet vyhotovení (1). Klikněte na
uložit a změny jsou hotové;

- generovat podání
Formy podání jsou popsány výše, nejčastěji

však budete volit tisk;
- vytisknout formulář, který je nutné opatřit

ověřeným podpisem statutárního zástupce
6. Doručení žádosti na podatelnu příslušného

obchodního soudu
- příslušnost ke konkrétnímu soudu, včetně

adresy najdete na výsledném dokumentu
z inteligentního formuláře

- výsledný návrh (včetně výše popsaných
příloh) lze doručit na soud: 

* datovou schránkou - není nutné 
podepisovat

* ePodatelnou se zaručeným 
elektronickým podpisem

* osobně na podatelnu soudu - 
výsledná listina musí mít ověřený 
podpis

* doporučeným dopisem na adresu 
soudu - výsledná listina musí mít 
ověřený podpis;

V případě, že bude vše v pořádku, budou
změny zapsány. Pokud ne, budete vyzváni
k doplnění.

Dále je na stránkách ČJF uvedeno, že pokud
ani s tímto návodem nezvládnete transformaci
provést, kontaktujte zastoupení Okresní pobočky

České Unie Sportu. Většina pracovníků nabízí
kompletní servis, jako je kontrola všech
dokumentů a vyplnění formuláře.

Vzhledem k tomu, že každý soud může mít
drobně odlišné procesy a může vyžadovat další
doplňující informace (například pozvánku na
Členskou schůzi) a přesně definovaný proces
není nikde popsaný.

Doplnění informací lze již pak na základě výzvy
soudu i po 1. 1. 2016, důležité je, aby návrh byl
doručen na adresu soudu do 31. 12. 2015.

Podrobné znění návodu naleznete na
stránkách www.cjf.cz - redakčně upraveno

Chov koní Nebanice přijme dva ošetřovatele koní.
Více info na 731 472 316.


