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German Masters
a finále v Doha

Uplynulých 14 dní
v zahraničí sledoval
Václav K. Dvořák

Děti ovládly
Ebreichsdorf

Halová sezóna láká české
jezdce především do
Rakouska. V polovině
listopadu se dařilo
především dětem. 
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Inzerce

Volby se blíží 
Jak jsme informovali ve dnech 11. - 14.

prosince se bude v azerbajdžánském Baku
konat Generální zasedání FEI. Hlavním
bodem jednání pak bude volba nového
prezidenta. Oslovili jsme proto prezidenta
ČJF ing. Jaroslava Pecháčka, zda by mohl
prozradit svého favorita do čela FEI: “O volbě
mám již zcela jasno a jsem rozhodnut. Koho
budu za ČJF volit ale zatím neprozradím,
protože se tím nechci dostat do hledáčku
lobistů. Světový sport je velmi provázaný
a i funkcionáři ostatních českých sportovních
svazů hájí zájmy svých mezinárodních
partnerů. Jsem proto již nyní předmětem
zájmu řady kolegů z jiných sportovních
odvětví. Českým jezdcům mohu ale slíbit, že
budu volit pouze na základě osobního
přesvědčení o přínosu nového pre-
zidenta světovému jezdeckému 
hnutí.”

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

Aktivní stáj

Krmný automat objemnového krmiva pro dva koně

Ve 20. století nalezl kůň novou společenskou úlohu. Stal se sportovcem. Sportovní jezdectví je
fenoménem doby. Zvyšují se ale i počty těch, kteří v jezdectví nalézají relaxaci od hektického
života. Kůň se pro ně stal společníkem. Na jedné straně tak sílí proud soutěžechtivých jezdců,
které uspokojuje sportovní systém. Na druhé straně je stále početnější i skupina těch, kteří si
jezdectví oblíbili pouze pro vztah a komunikaci s koněm. Tento trend zcela kopíruje již provedené
sociologické výzkumy. Ty ukazují zvyšující se popularitu činností, jejichž podstatou není soutěžní
výhra. 

Trend vývoje jezdectví pochopitelně kopírují stále se zdokonalující technologie péče o koně.
Vedle standardních technologických zlepšení je v ČR zatím jen nesměle rozvíjen koncept
Aktivních stájí. Stojí za ním člověk, který si již při zavádění nových technologií v jezdecké
společnosti prestiž získal Ing. Radovan Vyšín. Byl jedním z průkopníků dokonalých jezdeckých
povrchů, které jsou postupně zaváděny po celé ČR. Právě on stojí za skutečností, že se i v ČR
začíná objevovat termín Aktivní stáj. ing. Cyril Neuman

Pane Vyšíne, mohl byste
čtenářům Jezdce před-
stavit podstatu projektu
Aktivní stáj?

V roce 2006 jsem v Ba-
vorsku poprvé navštívil stá-
jové zařízení konceptu tzv.
Aktivní stáje – HIT Aktivstall.
Oslovila mě především po-
hoda a volnost, která v asi
dvacetičlenné skupině spor-
tovních koní vládla. Moje od-
borná skepse byla postupně
vyvrácena funkčností zaří-
zení a jednoduchostí systé-
mu. Přispěla k tomu i sku-
tečnost, že v západní Evro-
pě počty těchto stájí prudce
narůstají.

Většina z nás se již dříve setkala s ustá-
jením sportovních koní, kterým byla po-

nechána určitá míra svo-
bodného rozhodování. Vět-
šinou se omezila na vý-
běhové padocky volně
přístupné z trvale otevřené
stáje. V systému aktivní
stáje je snaha činnost koně
v průběhu dne co nejvíce
přiblížit jeho přirozenému
způsobu života. Je známé,
že v přírodě je hlavní náplní
činnosti koně příjem potravy.
Učebnice fyziologie uvádějí,
že objemové krmivo při-
jímají koně až 16 hodin
denně. Úměrně s tím je
spojen i pravidelný a téměř
trvalý pohyb koní. Každému

je zřejmé, jak významně se současné
ustájení koní, přes neustálá zlepšování, přiro-

???
Prezident ČJF ing. Jaroslav Pecháček

ing. Radek Vyšín
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Aktivní stáj

zenosti koní vzdálilo. Systém Aktivní stáje se
snaží koni jeho základní přirozenost alespoň
částečně nahradit. V podstatě se jedná
o zpevněný výběh, ve kterém jsou umístěny
krmné automaty na píci i jádro a automatické
napájecí systémy. Kůň je označen čipem
v obojku na krku, kterým automaty jedince
rozeznávají. Každý kůň pak může mít
nastavenu krmnou dávku nejenom v denním
množství, ale i v čase příjmu. Krmný automat
koně rozezná a uvedenou část dávky přidělí.
Koně jsou tak nuceni v průběhu dne rotovat
mezi automaty a tím je zajištěno nejenom
postupné přijímání krmiva, ale i pohyb koně.

A nejedná se pouze o další stupeň
alibismu pro tu část majitelů koní, kteří se
stali majiteli, ale z nějakých důvodů se
svým koním věnovat nechtějí? 

Takovou otázku jsem očekával. Zaujmout
stanovisko musí každý sám. Osobní přístup
každého jednotlivce a jeho vztah ke koni jako
takovému nemohu předjímat. Já v systému
Aktivní stáje nalézám maximum možné
svobody a naplnění základních etologických
požadavků, jako je čerstvý vzduch, světlo,
sociální kontakt a pohyb. Pochopitelně s ne-
dostatkem času se potýká celá současná
společnost. Jistota, že kůň není připraven
o pohyb a náplň dne i v době, kdy se mu ma-
jitel nemůže, nebo nechce věnovat, je stále
lepší, než celodenní pobyt v uzavřeném pro-
storu. Aktivní stáj představuje moderní řešení
a rozumný kompromis, kdy kůň zůstává
koněm a majitel se nestává jeho otrokem.

Navíc je zde úspěšná praxe. První Aktivní
stáje již fungují i u nás a začínáme tak vnímat
i první osobní zkušenosti. Nechtěl bych být
tím, kdo si přisvojí právo jediné pravdy, pouze
seznamujeme českou společnost s novou
technologií ustájení koní.

Myslíte si, že Aktivní stáj je vhodná i pro
sportovní koně?

Pokud se týče sportovních koní věřím, že
bude přibývat majitelů, pro které bude Aktivní
stáj představovat akceptovatelné řešení. O tom,
že bude vyhovovat koním nepochybuji. První
zkušenosti to dokládají. Jsem přesvědčen, že
systém nijak neomezuje sportovní ambice
jezdců. Kůň, který je připravován do běžných
soutěží nemusí být přeci trvale pod stálou
kontrolu režimu olympijské přípravy. Tím se
ovšem dostáváme k další otázce. Aktivní stáj

rozhodně nemůže koním nahradit kontakt
s člověkem. Pochopitelně tuto úlohu z jezdců
žádná technologie nesejme. Životní pohoda
koně, ale může vztah s jezdcem díky Aktivní
stáji posunout výše.

Kde se mohou zájemci o hlubší
seznámení s projektem Aktivní stáj blíže
seznámit? 

Všem, které systém zaujal, navrhuji na-
hlédnout na stránky www.aktivstall.de
a popř. i na naše stránky www.aktivnistaj.cz

Nejdokonalejší systém Aktivní stáje byl
v ČR vybudován v HorseParku Kamenný
dvůr. Zde je již několik měsíců testován její
provoz. Pochopitelně důležitou roli hraje ve-
likost prostoru, se kterou přímo souvisí ka-
pacita. Stejně tak první zkušenosti ukazují, že
musí být věnována pozornost sestavení
stáda. Je nezbytné, aby bylo stádo schopno
se na společném používání systému Aktivní
stáj dohodnout. Protože se jednalo o první
skutečně kompletní stáj, byli jsme při za-
hajovacích dnech provozu stáje téměř stále
přítomni. Koně se museli postupně naučit
v krmném automatu identifikovat tím, že se
sklonili ke čtecímu zařízení. Některým to
trvalo déle, jiní na to přišli velmi rychle.

V HorseParku jsou v Aktivní stáji umístěni
koně z normálního jezdeckého režimu. Po-
tvrdilo se, že pro koně není žádným pro-
blémem skupinu opustit a normálně se sou-
středit na svého jezdce. Zpočátku byli koně
trochu unavení. Systém je donutí nachodit
řadu kilometrů. To vyžadovalo určitou dobu
aklimatizace.

Jakkoliv jsme v ČR na začátku, v západní
Evropě je systém již plně rozvinut a čerpá
z několikaletých zkušeností. V Německu do-
konce funguje sdružení LAG (Laufstall-
Arbeits-Gemeinschaft), které uživatele Aktiv-
ních stájí spojuje (www.lag-online.de).

Celá myšlenka pak vznikla na desetiletých
zkušenostech především s ustájením skotu,
kde je aktivita zvířat, od návštěvy krmných či
dojících automatů, až po využívání rotačních
kartáčů k čištění srsti, již leta využívána.

Z celého systému lze díky elektronickému
ovládání získat i řadu zajímavých dat a proto
nepochybuji, že systém Aktivní stáje bude
využit i pro vědeckou práci. Rozhodně může
být přínosem k poznání koňské inteligence.
Práce na základě pozorování jiných druhů
zvířat již existují. Sami jsme udělali zkušenost
s rozdílnou schopností koní přijít na to, jak se
pomocí čipu v zařízení identifikovat. To není
tak překvapující. Musím ale říci, že mě

Nezamrzající napájecí zařízení

Počítačový systém umožňuje nastavení
individuálních parametrů 

Čip pro identifikaci zvířat je umístěn v obojku

Krmný automat pro jadrné krmivo
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skutečně překvapila zkušenost s používáním krmného automatu u pra-
sat. Zde bylo pozorováno, že někteří nově zařazení jedinci se nechtěli
smířit s čipovým obojkem. Často se jim podařilo se obojku zbavit.
O značné kreativitě vepřů ale vypovídá, že zkušená zvířata se následně
obojků zmocnila a s jejich pomocí inkasovala krmnou dávku dvakrát.

Připravujete u nás nějakou prezentaci systému?
Na základě zkušeností v instalovaných stájích v ČR předpokládám, že

se veřejnost se systémem Aktivní stáj postupně seznámí. Věřím, že se
nám podaří získat důvěru i u dalších zájemců o novátorské technologie
i přístupy ke koním. Ve středisku HorsePark chystáme na jaře i seminář,
který zúčastněným představí nejenom provoz instalované technologie,
ale v jeho přednáškové části bude německý odborník Thorsten Hinrichs
referovat o západoevropských zkušenostech s Aktivními stájemi. Termín
semináře bude včas oznámen.

Krmný automat pro objemné krmivo

Konec krmného cyklu

Novátorství vers. klasika
Novodobé stájové techniky a technologie, které zpříjemňují koním

život, si již razí cestu jezdeckým prostředím celé 20. století. Pokud
navštívíme Konírnu Rudolfa II. na Pražském hradě, uvidíme rozdíl ve
stájové filosofii dokonce v horizontu staletí. Pamatuji doby, kdy mladší
jezdecké generace bojovaly za přeměnu vazných stájí v boxové,
a starší v tom spatřovaly plýtvání prostorem a penězi.

Poznávání intelektuálních a kognitivních možností zvířat vzrušuje
vědce již řadu let. Nevyhnulo se ani koním. Přes rozsah hipologických
aktivit není ale výzkum u koní tak rozsáhlý. Kůň je laboratorně
komplikované zvíře. Řada objevů z oblasti jeho psychiky nás tak
teprve čeká. Civilizace ale rozvíjí hipologii tisíce let. Naši předkové
dokázali, na základě empirických zkušeností mnohé etologické
i intelektuální možnosti koně pochopit a využít. Teprve v posledních
desetiletích jsou jejich poznatky vědecky ověřovány.

Současné práce se zaměřují především na etologii koní a jejich
fyziologickou přirozenost. Možná je trochu opomíjeno, že u sociálních
živočichů je zdrojem přirozené pohody i interakce s dalšími
příslušníky skupiny vlastního druhu. Ta je většině sportovních koní,
ve snaze zamezit vzájemnému poranění, odepřena. Systém Aktivní
stáj by ji mohl do života sportovního koně vrátit, stejně jako schopnost
vzájemné komunikace mezi koňmi.

Evoluce vybavila koně řadou komunikačních schopností. Tato
většinou neverbální komunikace je vedena výrazovými prostředky
někdy zcela zřetelnými, jindy postřehnutelnými pouze odborníky.
Možná, že některé ještě neznáme. Přes tisíciletou domestikaci
zůstaly tyto schopnosti zachovány i u domácího koně. Hipolog s nimi
musí umět pracovat. Neverbální komunikace člověka a koně má ale
svoje limity. Výrazové možnosti člověka jsou omezené. Člověk proto
vytvořil komunikační systém na bázi dotyků a váhy. 

U zvířat vnímající zkušenost na základě paměťových obrazů je
důležitým faktorem stereotyp. Zkušenost proto dokazuje, že
komunikační schopnosti mezi člověkem a koněm je nezbytné
pravidelně cvičit a prohlubovat. Nezbytnou podmínkou je čas. 

Jakékoliv vjemové zpestření života současných koní je pro ně jistě
přínosem. Důležité je ovšem vnímat, že z hlediska jezdectví je
nezbytná komunikace s člověkem. Dosavadní zkušenosti
z HorseParku Kamenný dvůr ukazují, že spokojenost aktivně
ustájených koní se člověku pozitivně vrací. Bez času, který člověk
koni věnuje se ovšem neobejde ani Aktivní stáj. Podstatou vztahu
s koněm je, aby byl kůň ochoten nahradit společenství kůň - kůň,
společenstvím kůň - člověk. Aktivní stáj může být pomocníkem.
Nesmí být ovšem pouhým alibi pro majitele, kteří koním nechtějí
věnovat to nejdůležitější - svůj čas.

Ing. Cyril Neumann
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German Masters a finále v Doha
Událostí listopadu

bylo nejprve finále
GCT v Doha a čtvrtý
listopadový víkend byl
ve znamení 30. roční-
ku tradičního  konkůru
German Masters. Dě-
jištěm byla prostorná
Hans-Martin Schleyer
Halle ve Stuttgartu
a v hledišti se během
pěti dní vystřídalo
63 500 diváků.  

Foto Karl-Heinz Freiler/FEI

Foto Karl-Heinz Freiler/FEI

Ve 3. kole Reem Acra FEI World Cup Dressage 2014/2015 ve Stuttgartu zvítězila Fabienne
Lütkemeier - D'AGOSTINO (GER) 

Premiérové vítězství ve Světovém poháru se
ve Stuttgartu podařilo Williamovi Whitakerovi
na FANDANGO (GBR)

Ve Stuttgartu bez favoritů
Stěžejní soutěží sobotního programu bylo

třetí kolo drezurního Světového poháru. Soutěž
byla ochuzena o přítomnost Adelinde Corne-
lissen, která před nedávnem spadla z mladého
koně a utrpěla zlomeninu. Chyběla i Helen
Langehanenberg, která se nedohodla na další
spolupráci s majitelem ryzáka DAMON HILL
a budoucnost této dvojice je velmi nejistá. 

Soutěž v domácím prostředí ovládla pěta-
dvacetiletá Fabienne Lütkemeier s 14letým
ryzákem D'AGOSTINO (De Niro). Předvedla
velmi kvalitní úlohu, ale o vítězství se musela do
poslední chvíle strachovat.

Velmi silně na ni dotírala její osmadvacetiletá
krajanka Jessica von Bredow-Werndl s kom-
paktním 13letým hřebcem UNEE BB (Gribaldi).
Ve svižném tempu zajela náročnou sestavu
a rozdíl mezi nimi byl pouhých 2,25 desetiny
procenta.

Až třetí příčku, způsobenou problémy s piaf-
fou a nepovedenou řadou 2 – 2, obsadila
mnohonásobná šampiónka Isabell Werth s ne-
soustředěným 12letým hnědákem DON
JOHNSON FRH (Don Frederico).

Dobrou úlohu ukázala také Dorothee Schnei-
der s klisnou FORWARD LOOKING (Fider-
mark) a velký ohlas publika mělo zdařilé vy-
stoupení devatenáctiletého Sönke Rothen-
bergera s tm. ryzákem FAVOURIT (Fidermark).
Další kolo bude v neděli 30 listopadu ve
Stockholmu. 

Grand Prix Spécial 
V nedělní kvalitně obsazené Grand Prix

Spécial, v rámci seriálu German Dressage
Master, zvítězila se ziskem 81,941 % energická
Isabell Werth s 10letou ryzkou BELLA ROSE
(Belissimo). Druhou příčku s pětiprocentní
ztrátou obsadila Kristina Sprehe s vraníkem
DESPERADOS FRH (De Niro) - 76,608 %, které
se nepovedla klusová traverzála a pokazila
přeskoky 2 – 2. 

Výsledek 3. kola Reem Acra FEI World Cup
Dressage 2014/2015 ve Stuttgartu: 1. Fa-
bienne Lütkemeier - D'AGOSTINO (GER)
80,600, 2. Jessica von Bredow-Werndl - UNEE
BB (GER) 80,375, 3. Isabell Werth - DON
JOHNSON FRH (GER) 79,500, 4. Dorothee
Schneider - FORWARD LOOKING (GER)
79,475, 5. Danielle Heijkoop - KINGSLEY SIRO
NOP (NED) 77,325, 6. Sönke Rothenberger
FAVOURIT (GER) 76,825, 7. Terhi Stegars -
AXIS TSF (FIN) 76,350, 8. Marcela Krinke
Susmelj - SMEYERS MOLBERG (SUI) 75,800,
9. Renate Voglsang - FABRIANO (AUT) 75,400,
10. Jeroen Devroe - ERES DL (BEL) 73,050.

Pořadí Reem Acra FEI World Cup™
Dressage 2014/2015 po 3. kole: 1. Fabienne
Lütkemeier (GER) – 44, 2. Adelinde Cor-
nelissen (NED) – 37, 2. Agnete Kirk Thing-
gaard (DEN) – 37, 2. Jessica von Bredow-
Werndl (GER) – 37, 5. Valentina Truppa (ITA) –
34, 6. Marcela Krinke Susmelj (SUI) – 32,
7. Isabell Werth (GER) – 30, 8. Inna Logu-
tenkova (UKR) – 29, 9. Ulla Salzgeber (GER) –
28, 10. Danielle Heijkoop (NED) – 25, 11. Mor-
gan Barbancon Mestre (ESP) -23, 12. Benja-
min Werndl (GER) – 22, 12. Malin Hamilton
SWE – 22, 12. Dorothee Schneider (GER) –
22, 15. Sönke Rothenberger (GER) – 21

Jméno Whitaker se neztratí
V neděli odpoledne byla na pořadu pátá

kvalifikace skokového Světového poháru. Sta-
vitelem parkuru byl belgický designer Luc Mu-
sette. Zvláštností kurzu bylo, že kromě trojskoku
obsahoval ještě dva dvojskoky. 

Hodně chyb bylo na tom prvním – stacionáta
oxer, ale největší problémy dělal oxer nad ba-
zénem uprostřed trojskoku. Do cíle překvapivě
nedošel nedávno korunovaný mistr světa Je-
roen Dubbeldam s 10letým hnědákem ZENITH
SFN (Rash R) z Nizozemska, který vzdal po
chybách na zmiňovaných kombinacích.

Stejně se rozhodl i druhý ze Světových her
Patrice Delaveau poté, co LACRIMOSO HDC
(Landjunge) odskočil z dálky na zahajovací oxer
druhého dvojskoku, propadl jím, a před „b“
stacionátou zůstal stát.

Chybu na stejné kombinaci udělal i vítěz z Ve-
rony, devatenáctiletý Ir Bertram Alen s bělkou
MOLY MALONE V (Kannan). Do rozeskakování
se kvalifikovalo deset jezdců. 

Zahajovala americká svěřenkyně Marcuse
Beerbauma  dvaadvacetiletá Lucy Davis s 10le-
tým ryzákem BARRON (For Pleasure). Od-
vážnou bezchybnou jízdou dostala své kon-
kurenty pod tlak. Ještě rychlejší byl hned násle-
dující synovec Johna a Michaela Whita-
kerových, 25letý William s tm. hnědákem FAN-
DANGO (Last Liberty).

Marko Kutscher s nadějným 11letým hnědá-
kem LIBERTY SON (Clooney) shodil hned první
skok. Velký favorit Marcus Ehning s impo-
zantním běloušem  CORNADO NRW (Cornet
Obolensky) přes velkou snahu zaostal o tři a půl
vteřiny.

Snažila se i Edwina Tops-Alexander s per-
spektivní 9letou ryzkou FAIR LIGHT VAN
T'HEIKE (Vigo dʼArsouilles), té ale chybělo více
než pět sekund.

Kevin Staut s ryzákem QUARACK DE FA-
LAISE HDC (Jarnac) zaváhal ve dvojskoku.
Obdobně dopadl i Pieter Devos s 11letým
DREAM OF INDIA GREENFIELD (Gem Of
India). Pénélope Leprevost s hřebcem VAGA-
BOND DE LA POMME (Vigo dʼArsouilles)
shodila předposlední oxer. 

Výborný byl vedoucí jezdec průběžného žeb-
říčku, olympijský vítěz Steve Guerdat s 13letým
valachem NINO DES BUISSONNETS (Kan-
nan). Nepovedl se mu však poslední obrat a tak
to na prvá dvě místa nestačilo. 

Posledním startujícím byl Gerco Schröder
s 11letým běloušem GLOCKS COGNAC
CHAMPBLANC (Clearway). Šel čistě, ale čas
měl ze všech nejpomalejší.

William Whitaker za své první vítězství ve
Světovém poháru získal nejen prvních 20 bodů
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Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

do tabulky, ale také Mercedes-Benz ML 300 D
Off-Roader v hodnotě 52 000,- Eur.

Šesté kolo skokového poháru bude v neděli
30. listopadu v Madridu. Kompletní výsledky na:
www.stuttgart-german-masters.de

Výsledek 5. kola kola Longines FEI World
Cup 2014/2015 ve Stuttgartu: 1. William
Whitaker - FANDANGO (GBR)0/0 47,27,
2. Lucy Davis - BARRON (USA)0/0 49,84,
3. Steve Guerdat - NINO DES BUISSON-
NETS (SUI) 0/0 50,43, 4. Marcus Ehning -
CORNADO NRW (GER) 0/0 50,83, 5. Edwina
Tops-Alexander - FAIR LIGHT VAN T'HEIKE
(AUS) 0/0 52,72, 6. Gerco Schröder -
GLOCKS COGNAC CHAMPBLANC (NED)
0/0 53,78, 7. Pieter Devos - DREAM OF
INDIA GREENFIELD (BEL) 0/4 49.77, 8. Pé-
nélope Leprevost - VAGABOND DE LA POM-
ME (FRA) 0/4 49,97, 9. Kevin Staut -
QUARACK DE FALAISE HDC (FRA) 0/4
51,17, 10. Marco Kutscher - LIBERTY SON
(GER) 0/4 51,56.

Konečné pořadí Longines Global Champions
Tour 2014: 1. Scott Brash (243) – 294,5 tisíc Eur,
2. Rolf-Göran Bengtsson (243) – 190 tisíc,
3. Ludger Beerbaum (242) – 123,5 tisíc, 4. Bassem
Hassan Mohammed (213) – 76 tisíc, 5. Edwina
Tops-Alexander (208) – 47,5 tisíc, 6. Henrik von
Eckermann (201) – 33,25 tisíc, 7. Daniel
Deusser (197) – 33,25 tisíc, 8. Maikel van der
Vleuten (187) – 19 tisíc, 9. Luciana Diniz (187) –
19 tisíc, 10. Emanuele Gaudiano (177) – 19 tisíc

Pořadí Longines FEI World Cup 2014/2015
po 5. kole ve Stuttgartu: 1. Steve Guerdat
SUI – 57, 2. Harrie Smolders NED – 47, 3.
Kevin Staut FRA – 38, 4. Jur Vrieling NED –
33, 5. Lucy Davis USA – 30, 6. Reed Kessler
USA – 30, 7. Martin Fuchs SUI – 28, 8.
Marcus Ehning GER – 28, 9. Pius Schwizer
SUI – 27, 10. Francois Marthy Jr. FRA – 25,
11. Bertram Allen IRL – 24, 12. Marco
Kutscher GER – 24, 13. Gerco Schröder
NED – 24, 14. Marlon Zanotelli BRA – 21,

15. Roger Yves Bost FRA – 20, 15. William
Whitaker GBR – 20, 17. Edwina Tops-
Alexander AUS – 20, 18. Pieter Devos BEL –
18, 19. Maikel van der Vleuten NED – 17, 19.
Wout-Jan van der Schans NED – 17

Finále GCT v Doha
Posledním velkým vrcholem letošní bohaté

sezóny, bylo 15. listopadu finále Longines
Global Champions Tour. Jezdilo se v honosném
jezdeckém areálu katarského Doha a parkury
stavěl Uliano Vezzani. Obě kola náročností
odpovídala významu této akce a obtížnost toho
prvního umocňoval i přísný časový limit.

K zisku celkového vítězství měl nejblíže Lud-
ger Beerbaum a dosáhnout na něj mohli ještě
Scott Brash a Rolf-Göran Bengtsson. Beer-
baumovi se však lepila smůla na paty. V týdnu
před konkůrem onemocněla kolikou jeho jed-
nička CHIARA a tak mu nezbylo než startovat
s náhradníkem ZINEDINE (Guidam). První
polovinu parkuru ještě zvládl dobře, i když bylo
patrné, že do času se nevejde. Pak ale shodil
čtyři skoky po sobě a další průběh soutěže
sledoval již pouze z tribuny. K celkovému
vítězství by mu pomohlo, jen pokud by se do
druhého kola nedostali ani oba jeho konkurenti.
To ale bylo jen zbožné přání.

Rolf-Göran Bengtsson s hřebcem CASALL
ASK (Caretino) byl naprosto suverénní.
Podobně i Scott Brash s 12letým HELLO
SANCTOS (Quasimodo). Jel velmi zodpovědně
a nic neshodil. Cestu za titulem si však

zkomplikoval jednadvaceti setinami, o které pře-
kročil časový limit.

Druhé kolo snazší
Parkur druhého kola byl snazší a čistě ho

zvládlo deset jezdců. Byl mezi nimi i Scott
Brash. Tentokrát měl velmi dobrý čas, ale bod
z prvního kola ho jistě mrzel. K vítězství
letošního ročníku, v případě že Doha ovládne
Bengtsson, potřeboval skončit do pátého místa.

Po něm startovalo ještě pět jezdců, kteří si
přinesli z prvního kola nulu. Luciana Diniz s ryz-
kou FIT FOR FUN (For Pleasure) šla výborně
a byla prvním adeptem rozeskakování. Roger-
Yves Bost na QOUD COEUR DE LA LOGE
(Ideal de la Loge), ale chyboval ve dvojskoku
a Daniel Deusser s běloušem CORNET
D'AMOUR (Cornet Obolensky) shodil hned
první skok.

Do rozeskakování se vedle Luciany Diniz
dostal Kanaďan Yann Candele s ryzkou
SHOWGIRL (Gold de Becourt) a s holštýnským
hřebcem i Rolf-Göran Bengtsson. V tu chvíli už
bylo jasné, že celkovým vítězem letošního
ročníku je stejně jako loni Scott Brash.

Luciana Diniz zůstala bez chyby i v ro-
zeskakování, zatímco Yann Candele zaváhal ve
dvojskoku. Poslední jezdec soutěže, Rolf-Göran
Bengtsson, s velkým přehledem a časem o tři
sekundy rychlejším získal závěrečné vítězství
této sezóny. Za první místo v Doha dostal
148 500,- Eur, druhá Luciana Diniz 90 tisíc
a Yann Candele 67 500,-. Čtvrtý Scott Brash
inkasoval za tuto soutěž 45 tisíc.

V konečné tabulce získali Rolf-Göran
Bengtsson i Scott Brash stejný počet bodů. Ve
prospěch britského reprezentanta však rozhodl
větší počet vítězství.

Jessica Manson na LEGAL STAR (AUS) zvítězila ve druhém kole FEI Classics, které se konalo
13. - 15. listopadu v australském Adelaide. Na čele průběžného pořadí je tak společně s Ingrid
Klimke, která získala prvenství v Pau. Třetí kolo nejprestižnějšího seriálu všestrannosti, na jehož
konci je pro vítěze přichystáno 40 000,- USD pokračuje na jaře 23. - 26. dubna 2015 v Kentucky.

Foto FEI

Foto Karl-Heinz Freiler/FEI
Poslední vítěz GCT roku 2014 Rolf-Göran
Bengtsson s hřebcem CASALL ASK

Ve Stuttgartu se jezdilo i úvodní kolo Světového poháru spřežení. Zvítězil Australan Boyd Exell
(foto) před Ijsbrand Chardonem z Holandska a domácím Christoph Sandmannem. 



přidala ještě druhé místo z finále Teenager.
Zde si prvenství odvezl Lubomír Gabryš a LEON

DE BEYSSAC, který
i v průběhu roku
v seriálu nasbíral
nejvíce bodů.

-náv- 

XXII. ročník | číslo 21
28. 11. – 18. 12. 20146 Reportáže

Úspěchy v Lešně
Českým jezdcům se dařilo při CSI2* v pol-

ském Lešně (21. - 23. listopadu). Ve střední
rundě uniklo v pátek vítězství jen o vlásek
Jiřímu Hruškovi na ACORADIA. V sobotu pak
stejný jezdec předvedl v Big Tour velmi dobře
hřebce ARISTO. S čistým kontem se zařadil na
konečnou 5. příčku.

Až na neděli ovšem čekal Josef Kincl s CA-
SCAR. Ten se v závěrečné Grand Prix dostal do
rozeskakování pěti dvojic a po chybě nakonec
obsadil 3. místo.

Finiš o body do SP
Centrální liga - sever

Poslední soutěží, kde
mohou čeští jezdci
získat body do naší
části SP (Centrální
Evropa - sever) je CSI v
Poznani (5. - 7. 12.).

Pak se již bude soutěžit o účast ve světovém
finále (Las Vegas 15. - 19. 4. 2015) ve finále
centrální Evropy ve Varšavě (12. - 15. března).
K němu bývá pozváno deset nejlepších jezdců
z obou částí Centrální Evropy.

Pojede Aleš opět do Las Vegas?
V současné době, před posledním

kvalifikačním závodem v Poznani, je Aleš
Opatrný na 6. místě (57), když bodoval v Olo-
mouci, Bratislavě, Lešně, Celje a Budapešti. Na
8. příčce je pak Zuzana Zelinková (40) s body
z Olomouce, Celje a Budapešti. Od prestižní
desítky dělí 4 body na  Jiřího Hrušku (31)
13. příčce. Ten získal body v Bratislavě
a říjnovém Lešně. Z dalších českých jezdců je
pak až na 31. místě Ondřej Zvára s 16 body.

Naší část ligy Světového poháru vede Andrius
Petrovas (75) z Litvy před Polákem Michalem
Kazmierczakem (74) a Lotyšem Kristaps
Neretnieksem (73). Kompletní žebříčky na
https://data.fei.org

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

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

Vítězství v pony lize získala Eliška Hasnédlová na SARGO (JK Mělník)

Dvanácté finále v Herouticích

Foto K. Návojová

Foto K. NávojováMělnická jezdkyně Denisa Vegrichtová
dokázala při finále Pony Extraligy, které se
konalo v Herouticích ve dnech 22. - 23.
listopadu, obhájit své loňské prvenství.

Do finále nejdůležitějšího pony seriálu se
tentokrát probojovaly dvě jezdkyně zcela poprvé
(Sofie Najmanová, Michaela Klugarová) a dvě
již měly s finále zkušenosti (Denisa Vegrichtová,
Klára Stárková).

Po prvním kole vedla Denisa Vegrichtová
společně se Sofií Najmanovou. Po druhé jízdě
se vedení ujala Klára Stárková a na čele se
udržela i po třetím kole. Do závěrečné jízdy
nastupovala jako poslední a mohla si dovolit
jednu chybu. Obhajobě titulu v té chvíli nevěřila
ani Denisa Vegrichtová.

Klára Stárková, která stejně jako Denisa letos
opouští kategorii jezdců na pony,  sedlala v zá-
věrečném kole spolehlivého NIGHTBEAUTY T.
Po zdařilém úvodu přišel předposlední skok.
Dvojice přišla příliš blízko. Klisna již nemohla
odskočit a vyhnula. Bohužel jezdkyně se při
ztrátě rovnováhy dotkla rukou bariéry. Nedo-
volená opora byla správně vyhodnocena jako
pád. V této soutěži to znamená 24 bodů. Téměř
jisté vítězství tak uniklo. 

Díky tomu tak podruhé zvítězila Denisa
Vegrichtová. Stejně jako loni byla nejlepším
pony její SUN SHAIN, která dokončila všechna
kola s jedinou chybou.

Dvakrát Mělník
JK Mělník se prosadil i ve finále Pony ligy pro

jezdce do 12 let. Nejlepší ve dvoukolové
soutěže byla po rozeskakování Eliška
Hasnédlová na SARGO. Poprvé za 12 let
vítězství z obou pony finále putuje do
stejného klubu. Denisa Vegrichtová k tomu

Mezi jezdci na pony kralovala dvě sezóny
Denisa Vegrichtová
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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

Tradiční galavečer zlínské oblasti ČJF se uskutečnil v sobotu 15. lis-
topadu v zámku v Holešově. Na programu večera bylo vyhlášení výsledků
Středomoravské jezdecké ligy a ocenění nejlepších jezdců oblasti.
Součástí byla i tradiční prohlídka zámku. Mezi oceněnými byli jezdci ze
Zlínského a Olomouckého kraje i ze severní Moravy. V kategorii pony
drezura a pony skoky získala první místo Sára Vingrálková. Kategorii dětí
v drezuře ovládla Terezie Daňková a ve skocích Kristýna Nedomová. Mezi
drezurními juniory si první příčku vyjezdila Alexandra Hanáčková a ve
skocích Radim Bodlák. Oceněnou dvojici mezi mladými jezdci tvořili Lenka
Kovářová (drezura) a Nicole Chrastinová (skoky). Za seniory přebrali ceny
Jana Podrapská  (drezura), Lucie Brabcová (skoky ženy) a Jiří Složil
(skoky muži). Připraven byl pochopitelně i doprovodný program a na
pódium byla pozvána i řada jubilantů. J. Fatěnová

Děti ovládly Ebreichdsdorf
O víkendu 14. - 16. listopadu soutěžili čeští jezdci při CSI v Ebreichsdorfu. Vedle Anny

Kellnerové a Jana Studničky to byla především skupina dětských jezdkyň. Především ty pak
zcela ovládly soutěž dětí (120 cm). V pátek
a sobotu vyhrála tuto kategorii Sára Finsterle
s VENEZIA (vlevo), nedělní finále pak Sofie
Najmanová na TAZ TIMES (vpravo).

V nedělní GP (145 cm) inkasovala Anna
Kellnerová (CARPE DIEM AF PAN) 16 bodů
a Jan Studnička (ARTANI) soutěž nedokončil.

Tento víkend se, opět za účasti našich,
soutěží v Ebreisdorfu znovu (CSN). Děti se pak
chystají na CSICH do Salzburgu (10. - 14. 12.).
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V příštím čísle Jezdecký kalendář 2015 

Dva “körungy” v Čechách
V uplynulých 14 dnech se u nás

konaly dva předvýběry hřebců. Ve
dnech 14. - 15. listopadu se sešli
nejlepší mladí hřebci Českého
teplokrevníka v Herouticích. O tý-
den později pak chovatelé hod-
notili nejlepší Slovenské teplo-
krevníky chované v Čechách. 

Heroutice
Chovatelé přihlásili celkem 37 mla-

dých a tři starší hřebce. Po zhod-
nocení zdravotního stavu a RTG
snímků byly tři mladí hřebci vyřazeni.
Sedm mladých hřebců se následně
odhlásilo a tak se samotného výběru
hřebců naro-zených v roce 2012

a nastupujících do II. předvýběru, zú-
častnilo 27 hřebců. 

V samotném výběru se komisi
nejvíce líbil COMPLIMENT po
Canturo z Julie po Grand Step.
Druhý skončil VAPITI a třetí CAS-
TELANO. 

Jediným předvybraným hřebcem
z trojice drezurních hřebců je
COUPETINUS po Coupe d´Or. 

Ze tří starších hřebců byli
vybráni FOREVER (Faraday)
a A1/1 ROCKY OF GRACIE
(MARCHAND DE SABLE).
Kompletní katalog všech hřebců
předvedených v Herouticích na-
leznete na www.schct.cz

Čtyřikrát TV
z Martinic

Kompletní termínovou listinu
zveřejnil i jeden z našich nej-
aktivnějších pořadatelů Equitana
Martinice. Memoriál Jana Papouška
bude v roce 2015 opět šestidenním
mítinkem. Kvůli evropskému šam-
pionátu juniorů byl vyměněn termín
juniorského šampionátu a Marti-
nického šampionátu mladých koní.
V Martinicích bude v roce 2015
vedle Skokového poháru zahajovat
i Český drezurní pohár. Obliba
Martinic se odrazila i v přízni TV
přenosů a vedle zahajovacího kola
ČSP VC Martinic se na obra-
zovkách v roce 2015 objeví i ju-
niorské mistrovství, Šampionát
mladých koní a nově i Memoriál
Jana Papouška.

Termínová listina -
Martinice 2015

2. – 5. 4. - Mercedes-Benz Tour
16. – 19. 4. - ČSP VC Martinic
24. - 26. 4. - Český drezúrní pohár
23. – 28. 6. - Mem. J. Papouška
16. – 19. 7. - MČR  děti + junioři
6. – 9. 8. - Šampionát ml. koní
18. – 20. 9. - Cena FIELD FORCE

Na Generálním zasedání bu-
dou vyhlášeny i letošní ceny FEI
Awards. Nominovaní již dostali
pozvánku do Baku. Vítězové
budou vyhlášeni v kategoriích
jezdců s handicapem, osobností
stojící za významnou prezentací
jezdectví, nejlepší ošetřovatel,
mladý talent (14 - 21) a mi-
mořádně úspěšný jezdec roku
2014. Ocenění nejúspěšnějšího
jezdce roku získá někdo ze čtve-
řice Boyd Exell (AUS), Daniel
Deusser (GER), Jeroen Dub-
beldam (NED) nebo Joanne
Eccles (GBR).

V této kategorii zvítězila před
rokem Charlotte Dujardin, která
se tento rok stala tváří soutěže.
Na snímku z loňského cere-
moniálu je v šatech od módních
návrhářů společnosti Reem Acra,
která sponzoruje drezurní Světo-
vý pohár.

Mnětice
V Mněticích bylo ve dnech

21. a 22. listopadu předvedeno
18 mladých hřebců a šest star-
ších. Mezi mladšími byli vybráni
čtyři hřebci. Zvítězil holštýnský
CHIN CHAMP´S CALANDO
po Chin Champ Luboše Kozáka,
před BALCAMOR po Baloubet
du Rouet (J. Mayer). Třetí příč-
ku obsadil oldenburský LITTLE
JOE EW po Lordanos (T. Libich)
před holšt. DARCOSISINI po
Darco.

Mezi staršími byli vybráni dva
hřebci a nejvíce se líbil hann. EL
PASO II po Escudo (P. Větrovská)
a druhý skončil SACIPONT
(Stakkato Gold) Vl. Janči. 

Dvojnásobnou poctou pro významného oldenburského chovatele Alberta Sprehe (uprostřed) skončil letošní
šampionát mladých hřebců v severoněmecké Vechtě. Mezi mladými hřebci získal první místo excelentní hřebec
po Millennium (vpravo). Chovatelem je sice Heinrich Vahle, ale majitelem Albert Sprehe, který je i chovatelem
otce Millennium. Titul šampiona mezi hřebci pak získal hřebec po Coupe d´Or (vlevo) jehož chovatelem je opět
Albert Sprehe.


