
V dramatickém vyvrcholení se utkalo
12 družstev. Třináctí Slovinci, kteří chtěli

startovat jenom tři, museli svou účast odvolat, protože jeden z nich
si den před tím zlomil nohu.

Pro body do Furusiyya tabulky přijelo pět týmů. Tři z nich, polský,
český a dánský, měli reálnou šanci 2. divizi vyhrát. Nejblíže k tomu
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Nezadržitelný Jung

Ve skotském Blair Castle se
konalo letošní ME ve
všestrannosti a fenomenální
Němec získal další trofej

Výstava Kůň v Lysé
nad Labem

Na výstavišti v Lysé byl dnes
zahájen 22. ročník výstavy
Kůň, tentokrát již s letopoč-
tem 2015. Dnes i zítra je
možné navštívit i večerní
show. strana 7

(Pokračování na str. 2)

(Pokračování na str. 4)

Inzerce

První v historii
V neděli 13. září se v kanadském Spruce

Meadows jela další část skokového Rolex
Grand Slamu. Přijela skvělá konkurence, ale
největší pozornost poutal vítěz obou před-
cházejících částí tohoto seriálu, světový jez-
dec č. 1 Scott Brash. V deštivém odpoledni
byl stavitelem parkurů Leopoldo Palacios
z Venezuely.

V základním parkuru startovalo čtyřicet
elitních jezdců. Do dvanáctičlenného druhé-
ho kola se kvalifikovalo deset bezchybných
a dva s časovou penalizací.

Nejprve startovali dva jednobodoví a oba
se znovu do velmi přísného limitu nevešli.
Domácí Yann Candele s 12letým hnědákem

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

ČR postoupila do Superligy
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Událost, která přepsala historii českého
jezdeckého sportu, se stala v pátek 4. září
v toskánském Arezzu. Jelo se tam poslední
kolo 2. evropské divize Furusiyya FEI
Nations Cup. Ve hře bylo prvenství ve druhé
divizi. Ještě nedávno bylo obvyklé, že ČR
v průběhu seriálu ani nebodovala. Poslední
dvě sezóny ovšem znamenaly zásadní
obrat. Do Itálie cestovali naši reprezentanti
jako jedni z adeptů na prvenství. Ve hře
nebylo nic menšího než postup do finále
v Barceloně.

O systému v ČJF, Stanovách i Barceloně
Letošní Konference ČJF zvolila do prezidentského křesla Ing. Olgu Plachou. Ta si do té doby žila

„klidný” život majitele našeho nejúspěšnějšího koně CALERI. O tom, co nového ji do jezdeckého života
vnesla prezidentská funkce, je následující rozhovor

Paní prezidentko, 6. září to byly
čtyři měsíce, co jste byla zvolena do
nejvyšší funkce ČJF. Nepochybuji,
že jste do této role vstupovala
s určitými představami, možná
i obavami. Splnily se Vaše před-
stavy nebo snad naplnily obavy?

Určitě došlo k naplnění jak mých
obav, tak i představ, a to jak v po-
zitivním tak i v negativním slova
smyslu. Pořád se snažím ve věcech
zorientovat a z mého pohledu není
moc o co se opřít, alespoň ne v „pa-
pírové“ podobě. Chybí například roz-
vojový plán ČJF na období alespoň
čtyř let schválený Radou či Konfe-
rencí. Tak by byly dány alespoň zá-
kladní priority, které je nutné naplnit.

Na druhou stranu oblasti pracují,
naši členové sportují a společně jistě
docílíme žádaných změn. Určitě chci,
aby zaznělo, že mě práce baví.
Potkávám mnoho úžasných lidí, kteří
chtějí ČJF pomoci a každý den to i dě-
lají. Jejich podpora je pro mě zcela
klíčová. Věřím, že se nám společně
v roce 2016 podaří některé změny
dotáhnout do zdárného konce. 

Pozice prezidenta ČJF se v prů-
běhu let stala natolik neatraktivní, že
bylo vůbec těžké nějakého kan-
didáta do voleb najít. Vaše kandi-
datura tak nebyla doprovázena
soupeřením s protikandidáty. Ne-
musela jste tak ke svému zvolení
nabízet nějaký podrobný volební
program. Řekněte nám tedy, čemu
jste se v uplynulém období pře-
devším věnovala?

V podstatě hned po svém zvolení
a po předání agendy od bývalého

Olga Plachá a CALERI 



deficitní a vyčerpat se měly rezervy
z minulých let. Jistě se shodneme, že
rezervy bychom měli čerpat např. na
rozvoj IT nebo vzdělávání, tedy na
oblasti, které nás v podstatě limitují
v našem dalším rozvoji. Ne na běžný
provoz. Je ale nezbytné říci, že již
bývalý VV měl snahu dosáhnout
posunu v IT oblasti (web, on-line při-
hlašovací systém a nová „centrála“).
V původním rozpočtu i požádal
o schválení financí pro tuto činnost.
Tedy i já jako člen Rady jsem na jejím
prvním zasedání svým hlasem pod-
pořila přijaté usnesení, které hovořilo
o pozastavení některých výdajů.

Po této zkušenosti připravujeme již
nyní rozpočet pro rok 2016. Přede-
vším proto, abychom s dostatečným
předstihem mohli o jeho struktuře
a výši diskutovat jak s Radou, tak
oblastmi, ale i s komisemi disciplín.   

O financování sportu se dnes
hovoří na všech úrovních. Zjed-
nodušeně je to veřejnosti pre-
zentováno jako soupeření mezi
ČOV (Český olympijský výbor)
a ČUS (Česká unie sportu). Za-
tímco ČOV propaguje financování
sportu a přerozdělování státních
dotací prostřednictvím sportov-
ních svazů, ČUS ústy Miroslava
Jansty svazům přisuzuje přede-
vším funkci organizátora sportu
a propaguje tok veřejných peněz
přímo do klubů a jednot. Jak vidíte
problém financování sportu Vy?

Moje priorita je především to, aby předsta-
vitelé organizovaného sportu vystupovali
jednotně. Jednotný zástupce by měl vyjednávat
podporu jak u státu, tak v soukromém sektoru.
Já spíše sdílím postoj ČOV. Nedovedu si
představit, že by každá tělovýchovná jednota,
každý sportovní oddíl vyúčtovával přijaté
finanční prostředky. Jsem přesvědčená, že
sportovní svazy, a u nás i oblastní složky,
dohlédnou až na samý konec naší sportovní
struktury a budou schopny finanční prostředky
efektivně spravovat a jejich využití kontrolovat. 

Na jedné z oblastních konferencí jste
zmínila i snahu o změnu systému ekono-

mické podpory státu.
Líbila by se Vám myš-
lenka nerozdělovat
peníze jen na základě
vrcholové úspěšnosti,
ale i na základě eko-
nomické náročnosti.
Myslíte si, že je reálné
prosadit myšlenku
"Dejte nám více, pro-
tože náš sport je draž-
ší"? 

Věřím, že se nám po-
daří dosáhnout toho,
aby byly přehodnoceny
leta zavedené klíče, dle
kterých MŠMT rozdě-
luje finanční prostředky. 

Ekonomická nároč-
nost je logicky jedním
z faktorů, které by měly
být brány v úvahu. Ale
to je skutečně běh na
dlouhou trať. Důležité si
je uvědomit, že stát roz-
děluje nemalé prostřed-
ky. Jak už jsem uváděla
na Konferenci, každý
sportovní svaz pracuje
se třemi zdroji financo-
vání. Vedle dotací od
státu to jsou i vlastní
zdroje od členů a ne-
smíme zapomínat i na
marketingové finanční
prostředky od soukro-
mých zdrojů. Zde máme
jako jezdecký svaz nej-
větší rezervy.

Pro mnohé členy
ČJF byla překvapením
personální změna ve
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O systému v ČJF ....

vedení ČJF jsem se začala seznamovat
s uzavřenými smlouvami. Např. v oblasti IT
a softwaru, PR a marketingu, SCM atd.
Iniciovala jsem vznik IT komise, protože tato
oblast je pro další rozvoj obsluhy našich členů
klíčová.

Také jsem se rozhodla postupně navštívit
všechny oblasti, abych se seznámila s jejich
vedením a agendou, kterou řeší. Tak, jak jsem
předpokládala, je to pro mě zdrojem podnětů
a pomáhá mi to v přípravě návrhu rozvojového
plánu ČJF, který bych chtěla na příští
Konferenci předložit. Ve sportu se seznamuji se
všemi našimi disciplínami.

Ve všech oblastech, které jsem navštívila, se
diskutovalo především o vzdělávání. Hodně
času proto věnuji studiu současného vzdě-
lávacího systému ČJF a také navrhovaným
změnám směrem k uplatnění francouzského
systému „Gallops“ (francouzský vzdělávací ma-
nuál, který by chtěla ČJF aplikovat v českých
podmínkách, pozn. redakce).

A je tady i samotný sekretariát na Strahově.
Jeho činnost je podle mého názoru zásadní pro
podporu členské základny, ale i pro podporu
volených členů vedení ČJF. 

Neopomínám ani PR a marketing. Velmi mě
potěšilo, že jsem našla odborníky, kteří si
nemyslí, že ČJF nemá, jak často slýchávám,
v této oblasti co nabídnout. Naopak, jezdectví
se rozvíjí, naše členská základna je velmi
rozsáhlá. Jde jen o to najít partnery, pro které
jsme atraktivním sportem.

Pro manažery komisí bylo nemilým
překvapením drastické snížení slíbeného
rozpočtu. Proč jste musel VV téměř hned po
svém zvolení přistoupit na takové zásadní
snížení výdajů?

Rozpočet na rok 2015 nebyl před květnovou
Konferencí Radou vůbec schválen. Nemůžeme
proto hovořit o příslibu. VV nebyl ten, kdo
přistoupil k nějakým drastickým škrtům. Po
předložení informací o stavu rozpočtu pro 2015
to byla Rada, která přijala usnesení o krácení
určitých výdajů. Radu k tomu vedlo především
to, že rozpočet pro rok 2015 byl sestaven jako

Foto I. Neumannová

skokové komisi. Co Vás k ní vedlo a jak
s odstupem času svoje rozhodnutí hod-
notíte?

K personální změně nedošlo jen ve skokové
komisi, ale i v komisi všestrannosti a reiningu.
Chybou bylo, že se nám ne zcela dobře
podařilo vysvětlit tyto změny jak směrem k těm,
kterých se to přímo týkalo, tedy odvolaným
manažerům, tak i k jezdecké veřejnosti. Dnes
s odstupem doby bychom zřejmě postupovali
jinak. Např. výběrové řízení, kde by dostal
každý možnost svoji pozici obhájit a další
kandidáti mohli představit svou vizi, vidím dnes
jako vhodnější postup.  

Jak vnímáte na úrovni volených zástupců
personální stav ČJF? Máte stále pocit
podpory tak, jak tomu bylo na Konferenci?

Při svých cestách po oblastech, které jsou
v ČJF sdruženy, se většinou setkávám s jistými
očekáváními a podporou. Jsem ráda, když mi
lidé dokáží říci svůj názor, ale dokáží i vy-
slechnout ten můj. Např. ve Zlínské oblasti mě
názory členů vedení oblasti, ale i přítomných
členů oblasti, hodně ovlivnily. Nejen před
samotnou volbou na post prezidenta ČJF, ale
i při mé následné návštěvě na jednání
zlínského OV. Vážím si jejich otevřenosti.

Například v oblasti Vysočina jsem viděla
mnoho nadšených lidí pro sport. Lidí, kteří pro
koně každý den něco dělají a od ČJF chtějí, jen
aby je podpořila.

Mohla bych pokračovat oblastí Jihočeskou či
Východočeskou, kde jsem se také potkala s ve-
dením.

Vnímám, že mezi našimi členy je již lehká
nervozita, kdy že se konečně stane „něco”.
Věřte mi ale, že pokud nechcete udělat jen
nějaká populistická gesta, ale skutečně
pochopit, proč se některé věci po léta dělaly
nějakým způsobem, tak to není práce na týdny,
ale spíše na měsíce či leta. Každá systémová
změna vyžaduje nejprve hluboké poznání.

V nejbližších měsících nás čeká schválení
nových Stanov ČJF. Impulsem je sice nový
Občanský zákoník, ale nepochybuji, že to
bude příležitost i k systémovým změnám
Stanov. Není čas nastartovat Vaší před-
stavou základních tezí Stanov celospol-
kovou diskuzi?

Na prvním zasedání Rady po mém zvolení
jsme otázku stanov diskutovali. Navrhovala
jsem, zda právě příležitost schválit na příští
Konferenci nové Stanovy, není tou správnou
chvílí pro celkovou koncepční změnu
organizačního systému ČJF. Iniciativa ohledně
zahájení celospolkové diskuse musí přijít
především z oblastí. Já, jako prezident, jsem

Olga Plachá s Alešem Suchánkem při Světovém poháru
v Lipsku

Zuzana Zelinková a CALERI v Arezzu
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tomu příznivě nakloněna. Toto je i jeden
z důvodů, proč aktivně objíždím oblasti
a diskutuji s jejich zástupci i s členskou
základnou. Především si tak chci udělat
pravdivý pohled na nálady a názory našich
členů.  

Jak se vyvíjí v minulosti tolik kritizovaný
vztah VV ČJF a Rada ČJF? 

Uvědomuji si postavení Rady vyplývající ze
Stanov, a proto se snažím být v kontaktu
s vedeními jednotlivých oblastí. Musíme se
dobře znát a být schopni vyměňovat si své
názory.  Členové Rady jsou v úzkém vztahu se
svými členy. Proto je velmi důležité podporovat
vzájemné vztahy mezi VV, Radou a členskou
základnou.  

ČJF je dnes především organizátorkou
sportu. Masový nárůst soutěžechtivých
jezdců především ve skocích přináší stále
větší organizační problémy. Máte nějakou
koncepci jak systémově pomoci např.:
organizátorům soutěží zvládnou nápor
jezdců a jezdcům jak se vyrovnat se
skutečností, že se často začíná soutěžit již
ve středu ráno?

Nedomnívám se, že tak velký nárůst je
celorepublikovým jevem. Týká se především
středních Čech a vybraných závodišť nebo
seriálů v ostatních regionech. Účast na
závodech se řídí především tržní zásadou
nabídky a poptávky. Pokud pořadatelé vypíší
závody od středy a tento den se jim bez
problémů podaří naplnit, pak se dá tento trend
jen těžko regulovat.

Ve funkci jste již zažila i tragickou situaci.
Smrtelné zranění Lubomíra Vrtka rozpoutalo
kuloárové diskuze. Jste si jista, že byl onen
osudný skok zcela korektní? Proběhlo
případně nějaké šetření, které by toto
podezření vyloučilo? A pokud přeci jen
něco nebylo 100% v pořádku, umožnilo
získat z této tragické zkušenosti ales-
poň nějaké poučení? Neměla by být
tato bolestná záležitost i impulsem
k zavedení systémového postupu do
budoucna?

Osobně jsem se zúčastnila schůzky, která
byla svolána po této tragické události na
pardubickém závodišti. Přítomni byli nejen
všichni oficiální představitelé samotného
závodu (hlavní rozhodčí, technický delegát,
rozhodčí překážky), ale i manažerka disciplíny,
víceprezident ČJF pro sport a ředitel Dos-
tihového spolku a.s. Osudný skok byl zcela
korektní, o čemž jsme se osobně přesvědčili
během samotného šetření. To vyloučilo, že by
skok nebyl správně postaven, či postaven na
nesprávném místě. Samozřejmě další hod-
nocení všech okolností této události se i nadále
prověřuje. Veškeré poznatky se vyhodnocují
nejen v rámci ČJF, ale i ve spolupráci s FEI
(oddělením všestrannosti). 

Systémové postupy pro takové situace
jsou zaváděny již od roku 2008, kdy bylo
první jednání bezpečnostních stewardů FEI
v Kodani. Od té doby se v pravidlech
všestrannosti hodně změnilo. Snížily se
rychlosti, rozměry skoků, nájezdové rych-
losti atd.

ČJF od roku 2009 systematicky pracuje
v součinnosti s FEI na větší bezpečnosti jezdců
a koní. Při výcviku mladých jezdců SCM ve
všestrannosti byla např. zavedena tréninková
metoda “TACK AND ROLL”, (seskoč a udělej
kotoul). Byla zpřísněna pravidla pro získávání
vyšších kvalifikačních požadavků. ČJF také
nakoupila bezpečnostní systém MIM atd., atd.
Pro bezpečnost koní a jezdců se toho udělalo
skutečně hodně. Bohužel, určité riziko sebou
jezdecký sport přináší. Tragická situace
v Pardubicích nám připomněla, že nelze všemu
předejít.

Sportovně jste si ale pro své prezidentství
nemohla vybrat lepší čas. Hned po několika
hodinách ve funkci získal český skokový
tým prestižní prvenství v Poháru národů
v Linzi, s německým týmem Ukrajiny jsme
se poprali o olympijskou kvalifikaci
a sezónu 2015 završili zcela snovým
vítězstvím ve druhé divizi Furusyyia Cup.
Ke všem těmto úspěchům přispěl i Váš
CALERI. Pokusíte se ještě o individuální
kvalifikaci na OH?

V disciplíně skoky jsme v roce 2015 získali
další neuvěřitelná umístění v Pohárech národů.
Celkové vítězství v Divizi 2 vnímám jako určitou
náplast za nepostup teamu na OH do Ria de
Janeira. Všichni majitelé koní, sponzoři, jezdci
a další členové českého teamu si zaslouží náš
obdiv a poděkování. Byl to náročný rok a rok
2016 bude pro skokový sport velkou výzvou. 

S CALERIM individuální kvalifikaci na OH
jezdíme. Jen tomu nechceme podřídit úplně
vše. Já i Zuzka jsme ke CALERIMU hodně
ohleduplné a myslíme především na jeho
zdraví a dobrou kondici.

Kvalifikace na OH je pro náš region hodně
„krutě“ nastavená a nevím, zda ten, kdo ji
nakonec získá, bude mít po kvalifikační zátěži
koně v takové kondici, aby na OH mohl
skutečně odjet. To je můj názor.

Stále častěji se na těch nejtěžších závodech
s obavami  dívám kolem sebe a říkám si, že se
vytrácí skutečná radost ze souhry se zvířetem.
Kvalifikační systémy nás nutí k obrovskému
tlaku jak na koně, tak na jezdce.

S CALERIM máme nyní v plánu další čtyř
a pěti hvězdové závody a některé z nich jsou již
pořadateli i potvrzené. Já osobně ale
upřednostňuji radost ze soutěžení před honbou
za účastí na OH. Samozřejmě, že jako
prezident ČJF bych si ale moc přála, aby Česká
republika svého zástupce v jezdeckých
disciplínách v Rio de Janeiru měla.          

Všichni víme, že ukrajinská reprezentace
není korektní. Můj dotaz na ČOV zůstal bez
odpovědi. Vy jste s tímto nešvarem, který
vyvyšuje všudypřítomnou komercionalizaci
nad všechna myslitelná pravidla, smířena?

Nejsem s tímto stavem smířená a využívám
všech možností, které jako prezident ČJF mám
k tomu, abych svůj nesouhlas vyjádřila. Nyní se
připravuji na zasedání EEF (Evropské jezdecké
federace) ve Varšavě, kde bude jistě možnost
s kolegy z ostatních zemí tento problém
diskutovat a zaujmout společné stanovisko, jak
k účelovým změnám občanství, tak i k systému
kvalifikací např. na OH, které jsou pro náš
region diskriminující.  

Díky prvenství ve druhé divizi Furusyyia
Cup máme zajištěno nejenom barcelonské
finále, ale Česká republika získá oprávnění
v sezóně 2016 k účasti na nejprestižnějších
CSIO světa. Našim jezdcům se otevře
možnost startu např.: v Římě, Hicksteadu,
Dublinu či La Baulle. Pro čtyři jezdce a čtyři
koně je to ale téměř neřešitelný úkol. Bude
mít CALERI v sezóně 2016 nějakého
zástupce?

Věřím, že neočekáváte informaci o nákupu
nějakého špičkového koně. To je v dnešním
předolympijském očekávání nad finanční
možnosti i těch nejbohatších stájí. Možná to tak
nevypadá, ale se Zuzanou stále věříme, že
do nejtěžších závodů doroste FILICITA. Její
skokové možnosti jsou ohromné, ale bo-
hužel poněkud hůře zvládá nervové zatížení.
A to je na velkých závodech dnes skutečně
obrovské.

Pravidla Furusyyia Cup umožňují bodovat
jen při čtyřech CSIO. Již jste v teamu
přemýšleli, které konkury to budou?

V první divizi je to jinak. Ve druhé divizi si
národní federace své bodovací závody vybírají.
V první divizi můžete startovat všude, ale čtyři
bodovací závody jsou vám určeny. Jaké to
budou, se tak teprve dozvíme. Osobně bych
ale chtěla, aby mezi “našimi” závody byl italský
CSIO v Římě. Tam jsme se již v minulosti
dostat chtěli.

A co Vás čeká na podzim a v zimě?
Kvůli barcelonskému finále jsme odvolali

plánovaný start v Global Champions Tour ve
Vídni. Nyní je pro nás jednoznačně vrcholem
podzimní sezóny finále Furusyyia Cup v Bar-
celoně. V nastávající halové sezóně máme
v plánu celou řadu dalších závodů. Určitě mezi
nimi budou i Světové halové poháry. Pře-
mýšlíme o skandinávském turné, ale náklady
jsou tak vysoké, že zvažujeme, zda není
jednodušší přihlásit se k pětihvězdovému CSIO
do Kataru. V každém případě zima pro nás
vyvrcholí, stejně jako vloni, v Lipsku.

Děkujeme za rozhovor 
Ing. Cyril Neumann

Slavíme s obavou
Ještě před třemi sezónami by si na vítězství

České republiky ve druhé divizi Furusiyya Cup
nevsadil ani největší optimista. Neuvěřitelná shoda
okolností, podpořená vzestupem popularity sko-
kového jezdectví, ale katapultovala Čechy před
donedávna výrazně silnější a zkušenější státy.

Soutěž národních týmů, tradiční skupinou
příznivců jezdectví stále nazývaná Pohár národů, je
jedním z posledních zbytků soutěžně společenské
tradice počátku minulého století. Gentlemanské
soupeření předválečné generace jezdců hlásících
se hrdě ke své národnosti bylo vedle sportovního
zážitku silně podepřeno i společenským rozměrem
společné světové (rozumějme především evropské)
jezdecké rodiny. Hodně z toho zničila druhá světová
válka, ale speciálně pro jezdce z Československa
zavinila definitivní vyškrtnutí z elitního klubu
dělnická pěst a železná opona. Dodnes si pamatuji
na vzrušení, když na pražském CSIO na sklonku
80. let dorazil tehdejší Pohár národů Dunhill Trophy
a my začali doufat, že budeme opět součástí
svobodného světa.

Ve FEI rodině ale začaly překotně přibývat nové státy a s nimi i nové Poháry národů. Evropská
kolbiště již nestačila. Nových soutěží ve vzdálených destinacích na okraji Evropy přibývalo. Euforii
ze svobody vystřídalo nepříjemné poznání. Za body do Poháru národů musí elitní státy cestovat
do velmi vzdálených a neznámých míst. A tak vznikla Superliga. Evropa se rozdělila. Na ty tradičně
nejlepší a na ty druhé. Osm významných pořadatelů si zajistilo nejlepší konkurenci, deset
nejlepších celků světa nemuselo za body vyjíždět až někam k Uralu.

Česká republika hrála dlouho druhé housle i mezi těmi druhými. Skončilo i české CSIO a s ním
i domácí Pohár národů. Superliga se přerodila do Furusiyya Cup s první a druhou divizí. Ten příběh
již ale znáte.

Gratulace prší ze všech stran. Česká čtveřice to dokázala. Trochu škodolibě jsme i rádi, že
vypálila rybník německo-maďarsko-brazilskému týmu, kterým frontu na pasovém oddělení
Ukrajiny vystál Alexandr Oniščenko. Do Ria se jim budou doklady s modrožlutou vlajkou hodit. Pro
letošní finále v Barceloně je ale potřebovat nebudou.

Barcelona je nyní hlavním cílem, ale také zkouškou. Zatím jsme se v našem týmu spoléhali na
čtyři jezdce a čtyři koně. V jejich stájích snad dorůstají, či se uzdravují, náhradníci. Bez nich bude
účast v elitním klubu na doposud nedostupných kolbištích obtížná. Musíme věřit a doufat. Po
zkušenostech posledních let jsme o krůček dál. Do hlavního klubového sálu, kde se sebejistě
pohyboval František Ventura, Hynek Býček či Josef Dobeš, je ale stále velmi daleko. Již za vstup
do předpokoje, ale zasluhují všichni zúčastnění uznání. Gratulujeme!!      Ing. Cyril Neumann



Po prvním kole bylo jisté, že spolu s Poláky
skončíme ve 2. divizi na prvních dvou místech.
Pro oba celky to již znamenalo jistotu kvalifikace
do barcelonského finále. Rozhodnout se ovšem
mělo o tom, který z celků postoupí přímo do
1. divize. Naši severní sousedé měli před
druhým kolem čtyřbodový bonus.

Aleš bez nervů
Kámen odpovědnosti ale spadnul ze srdce

Zuzany Zelinkové a druhým kolem prošla skvěle
bez chyby. Naopak ještě pod větším tlakem
jezdil Jaroslaw Skrzyczynski. Osm bodů. 

Situaci zdramatizovala Emma de Moussac,
která znovu chybovala na stacionátě před vo-
dou a shodila i „a“ oxer trojskoku. Navíc jela
zase pomalu. Naše konkurenty to ale nijak
nepovzbudilo a se dvěma chybami odcházel
z kolbiště i Msciwoj Kiecon s hnědkou URBANE.
Po druhých jezdcích jsme náskok chyby smaza-
li, ale Emmin bod navíc mohl být komplikací. 

Atmosféra zhoustla, když
Ondřej Zvára, stejně jako
napoprvé, chyboval na vodě
a k tomu shodil další dva
skoky. Naštěstí pro nás chy-
boval dvakrát, stejně jako
jeho předchůdci, i Maxmilian
Wechta s oldenburským hřeb-
cem LONDON.

Rozhodovali závěreční jezd-
ci. Nepříjemné bylo, že těsně
před startem Aleše Opatrného
byl na kolbišti dobrých deset
minut ošetřován kůň před-
cházející švédské jezdkyně.
Aleš musel zpátky na opra-
coviště a čekat. Naštěstí je
náš nejzkušenější reprezen-
tant profesionál a s parkurem
si poradil znamenitě. Malým
stínem byla lehká chyba na
konci dvojskoku. Ve druhém
kole jsme si tak připsali třináct
bodů a na kontě  jsme jich
měli celkem dvacet devět. 

Na start šel ale ještě polský
finišman Krzysztof Ludwiczak
s hřebcem ZOWEJA. V hlavě
jsme dosud měli jeho čistý
parkur při olympijské kvalifi-
kaci v Šamoríně. Tentokrát
před ním stál obdobně těžký
úkol. Věděl, že může in-
kasovat nanejvýš tři body za
čas, ale nesmí nic shodit.
Napětí bylo obrovské. Spadl
mu ale stejný skok jako
Alešovi a bylo rozhodnuto. To
že chyboval ještě jednou, již
nebylo důležité.
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Zahraniční rubriku připravil 
Václav K. Dvořák

ČR postoupila ....

měli Poláci, protože Češi, stejně jako Dánové,
měli v dlouhodobé tabulce o pět bodů méně.

Na velkém travnatém kolbišti, postavil parkur
odpovídající významu události Uliano Vezzani.
Hodně pozornosti vyžadovala brzy po startu
řada kolmý skok - na vlásence vodní příkop a po
šesti cvalových skocích široký oxer. Hodně chyb
bylo na dvojskoku kolmý skok - oxer a následné
stacionátě č. 7. Polevit se nedalo ani před
stacionátou s bazénem, za kterou po sedmi
cvalových skocích stál trojskok oxer – stacio-
náta – oxer. Čas byl tentokrát poměrně
benevolentní.

Po prvním kole čtvrtí
Z našich bezprostředních soupeřů brzy

odpadli Dánové. První dva měli dvouciferné
výsledky a ti další to již napravit nemohli. 

Dobře nezačali ani Poláci. Jaroslaw
Skrzyczynski s ryzákem CRAZY QUICK, který
to na nedávném ME dotáhl až do finále, zahájil
s šestnácti body.

Chyby se ovšem nevyhnuly ani našim.
Zuzana Zelinková s hřebcem CALERI ll shodila
„a“ stacionátu ve dvojskoku a v závěru ještě
předposlední oxer. Dvě chyby měla i Emma
Augier de Moussac, když CHARLY BROWN
zavadil o kolmý skok č. 3 a hned na to nechal
zadní nohy ve vodě. Emma byla navíc jedna
z mála, která se nevešla do časového limitu.

Na vodě přes pobídku bičem chyboval
i Ondřej Zvára s CENTO LANO. To však bylo
jeho jediné zaváhání. Zbytek parkuru byl
suverénní. Pěknou jízdu předvedl také Aleš
Opatrný  s 8letým hnědákem ACOVARO. Spadl
mu jenom kolmý skok za dvojskokem. 

První kolo jsme tak dokončili se šestnácti
body. Ve vedení byli s osmibodovým zatížením
Brazilci a Francouzi. Třetí příčku obsadili
s dvanácti body Poláci, když jejich zbývající tři
jezdci měli po jedné chybě. Na současném
čtvrtém místě se spolu s námi drželi Němci,
Belgičané a Švédové. Do druhého kola
postupovali se sedmnácti body ještě osmí
Italové. Dánové, Irové a Norové nasbírali
25 bodů a skončili devátí. Na kontě posledního
Turecka, které reprezentovali jenom tři jezdci,
bylo 48 bodů. 

Ještě Velká cena
Zuzaně Zelinkové na CALERI II i Ondřejovi

Zvárovi na CENTO LANO se dařilo i v nedělní
Velké ceně. Oba se bezchybnými výkony dostali
do patnáctičlenného rozeskakování. Zuzka ani
zde nic neshodila. Šla však pomalu, inkasovala
jeden bod a to ji odsunulo na šestou příčku.
Ondřej byl o šest vteřin rychlejší, avšak
s chybou. Ve výsledku to znamenalo desáté
místo. Zvítězil Brazilec Bernardo Alves
s hřebcem VATSON SITTE a druhý byl Ital
Natale Chiaudani s 16letým ryzákem
ALMERO. 

Konečné pořadí 2. evropské divize
Furusiyya FEI Nations Cup 2015: 1. Česká
republika  -  345; 2. Polsko  -  340; 3. Ukrajina
-  335; 4. Finsko  -  335; 5. Dánsko  -  315;
6. Norsko  -  285; 7. Portugalsko  -  280;
8. Turecko  -  280; 9. Rusko  -  227,5;
10. Rakousko  -  180; 11. Slovensko  -  147,5;
12. Maďarsko  -  120; 13. Řecko  -  35;
14. Bulharsko  -  35

Poláci skončili se šestatřiceti body a to
znamenalo, že 2. divizi před Polskem sen-
začně vyhrála Česká republika, když se naši
jezdci umístili na celkovém 3. místě.
V celkových seriálových počtech skončila
Ukrajina až třetí a finále budou její jezdci
sledovat v televizi. Pro nás je účast v 1. divizi
roku 2016 jistá. Poláci získají postup mezi elitní
evropské celky jen v případě, že se v Barceloně
umístí mezi nejlepšími osmi týmy. Finále
Furusiyya Nations Cup se koná v Barceloně
23. až 27. září. 

Nakonec Brazilci
V Arezzu se o vedení v Poháru národů až

do posledního jezdce přetahovali Brazilci
a Francouzi. Oba týmy končili s dvanácti body
a o výsledku muselo rozhodnout rozeskakování.
Důvěru za Brazílii dostal Marlon Módolo
Zanotelli s 13letým běloušem VALETTO JX
(Cornet Obolensky). Snažil se jít rychle, ale
chyboval na dvojskoku. 

Francouzskou nadějí byl Bernard Briand
Chevalier s 11letou ryzkou QADILLAC DU
HEUP. Byl o půldruhé vteřiny rychlejší, ale
dvakrát chyboval. Radovali se tak Brazilci. Třetí
místo obsadila Česká republika před Ně-
meckem (33). Páté místo patřilo Itálii (35)
a současnou šestou příčku obsadilo Polsko
a Švédsko (36). Osmá skončila Belgie (48). 

Kompletní výsledky na
www.csiosanmarinoarezzo.com 

Vedoucí týmu Martin Ohnheiser přijímá v Arezzu gratulace

Hymnu pro ČR zařídila v Arezzu při CSI* Sofie Najmanová na
HUNTSVILLE



FIRST CHOICE 15 připsal dalších
10 bodů a Francouz Alexis Borrin
s 15letým hřebcem MARLOV DES
ETISSES devatenáct.

Pěkný parkur předvedl Richard
Spooner se 17letým hnědákem
CRISTALLO, ale chyba na oxeru
s bazénem ho stála 4 body. 

Holanďan Wout van der Schans
s 12letým valachem CAPETOWN
nasbíral deset bodů. Skvěle šel
Brazilec Pedro Veniss s hřebcem
QUABRI DE LISLE a jen mírné
překročení času bylo za jeden
bod.

McLain Ward s 9letou hnědkou
HH AZUR shodil poslední oxer.
Švýcar Romain Duguet s 11letou
QUORIDA DE TREHO nasbíral
šestnáct bodů.

Na překážkách bezchybný byl
Pieter Devos z Belgie s 11letým
běloušem DYLANO, ale bohužel
se ani on nevešel do nekom-
promisního limitu.

Kanadská legenda Ian Millar
s 12letým belgickým valachem
DIXSON končil s devíti body. 

Elizabeth Madden s 13letým tm.
hnědákem CORTES C shodila
dva skoky a stejně dopadl i Gre-
gory Wathelet s holštýnem
CONRAD DE HUS.

Nejlepší nakonec
Scott Brash s fenomenálním

13letým hnědákem HALLO
SANCTOS startoval jako posled-
ní. Napětí na stadiónu bylo na
vrcholu. Diváci fascinovaně sle-
dovali jeho bravurní jízdu. Když jako jediný do-
končil parkur s nulou, vybuchly bouřlivé ovace.

Devětadvacetiletý Brit je prvním jezdcem
v historii, který dokázal vyhrát v řadě za sebou
tři součásti jezdeckého Grand Slamu. Triumfoval
na halovém CHI v Ženevě, ovládl Velkou cenu
v Cáchách a nyní zvítězil ve Spruce Meadows
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Nezadržitelný Jung
Před malebnou kulisou skotského

středověkého hradu Blair Castle se 10. – 13.
září jezdilo Mistrovství Evropy ve všestrannosti.
Zúčastnilo se šedesát pět jezdců z patnácti
zemí a soutěžilo jedenáct družstev.

Po drezurní zkoušce byla ve vedení německá
reprezentantka Sandra Auffarth s ryzákem
OPGUN LOUVO (31,4) před Holly Woodhead
z Velké Británie s irským valachem DHI LUPISO
(31,70) a Michaelem Jungem s 8letým vala-
chem FISCHERTAKINOU (33,50). V týmech
vedlo Německo s deseti bodovým náskokem
před Velkou Británií a Francií.

Terénní zkoušku připravil britský mistr Evropy
z roku 1991 Ian Stark. Stanovený čas stihli za
vytrvalého deště jenom tři dvojice. Cross
country dokončilo pouze čtyřicet pět jezdců. Do
vedení se dostal bezchybný Michael Jung. Na
druhé místo klesla Sandra Auffarth, která se
trochu zdržela na trati. Průběžná třetí příčka
patřila po rychlé jízdě Isabelle (Izzy) Taylor
s 15letou KBIS BRIARLANDS MATILDA.
V družstvech vedlo stále Německo a jeho
náskok narostl na 47 bodů před Velkou Bri-
tánií. S odstupem dalších 10 bodů byla třetí
Francie.

V parkuru potvrdili svou převahu němečtí
jezdci, když všichni dokončili s nulou a jejich
náskok na Velkou Británii se ještě zvýšil.

V jednotlivcích přidal další triumf ve své
oslnivé kariéře Michael Jung. Ve skvělých
výkonech pokračuje i Sandra Auffarth, která
skončila stříbrná. O smůle může mluvit Izzy
Taylor, kterou jediná chyba připravila o bron-
zovou medaili. Skokové zkoušce přihlížela
i britská královna Alžběta II, která vítězné jezdce
při slavnostním ceremoniálu dekorovala. 

Michael Jung vyhrál zlatou medaili na MS
v Kentucky 2010, v roce 2011 byl dvakrát zlatý
na ME v Luhmühlenu.  Londýnskou olympiádu
2012 vyhrál s týmem a v jednotlivcích byl druhý.
Druhý evropský titul vyhrál v Malmö
(SWE) 2013. Světové týmové zlato a indi-
viduální stříbro si loni přivezl z Normandie.
FischerTAKINOU je hnědý valach, jeho otcem
je Jaguar Mail a matkou anglo-arabská klisna.
Majiteli jsou Michael Jung rodina a Klaus
a Sabine Fischer.
Kompletní výsledky na www.blair2015.com

První v ....
(Dokončení ze str. 1)

Masters. Navíc všechno se stejným koněm. Za
svůj skvělý úspěch byl odměněn zvláštní prémií
jeden milion EUR. Za samotné vítězství ve
Spruce Meadows získal navíc ještě dalších
500 tisíc kanadských dolarů.
Kompletní výsledky na
www.rolexgrandslam.com

Foto FEI

Závěrečnou soutěží seriálu čtyřhvězdových soutěží všestrannosti FEI Classics 2014/2015 byl ve dnech 3. - 6. září Land Rover Burghley Horse Trials
(GBR). Závěrečné vítězství patřilo Michaelu Jungovi na LA BIOSTHETIQUE SAM (GER). V celkové klasifikaci seriálu se tak těsně, na rozdíl pouhých
dvou bodů, přiblížil k vedoucí Ingrid Klimke (GER). Ta se tak stala letošní vítězkou a získala prémii 40 000,- USD (foto vpravo). Třetí za Michaelem
Jungem skončila Jonelle Price (NZL). Hvězdná chvíle ovšem čekala na Michela Junga o týden později, když 13. září zvítězil na FISCHERTAKINOU
(foto vlevo) při ME 2015 ve skotském Blair Castle. Stal se tak prvním jezdcem historie, který zvítězil jak v evropském, tak světovém šampionátu
a zároveň i při olympijských hrách. 

Scott Brash (HALLO SANCTOS) se stal prvním jezdcem
historie, který získal Rolex Grand Slam. Po vítězství v Ženevě
a Cáchách ovládl i kanadské Spruce Meadows. Jako doposud
jediný tak získal i speciální prémii 1 milion EUR.
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Foto J. Matuška

Foto J. Malinovský

Konec prázdnin (28. - 30. srpna) patřil ve Zduchovicích národnímu
šampionátu jezdců na pony. Medaile se rozdělovaly ve dvou disciplínách
a třech kategoriích. Dva drezurní šampionáty (jezdci do 12 let) byly
dvokolové. Mistři roku 2015 tak byli známí již v sobotu. V kategorii pony do
148 cm si titul odnesla Anna Helebrantová na MATEO DI BELLE (LH
Praha) a mezi pony do 135 cm Jana Táboříková s TOBY 2 (JK Falea).

V neděli dopoledne pak svoje mistrovství dokočili starší drezuristé a ve
tříkolové soutěži jezdců do 16 let zvítězila Alexandra Hanáčková
s GRENADIER (JK Ramir Bělov, foto).

Nedělní odpoledne pak patřilo třetím kolům skokových soutěží. Mezi
jezdci do 12 let na pony do 135 cm získala zlato Eliška Hasnedlová
a KEWIN 1 (JK Mělník). Ve stejné věkové kategorii ale na pony do 148 cm
zvítězila Adéla Opatrná s DIAMANT 4 (JS Opatrný Hořovice). Na
závěrečné zlato pak dosáhla Nina Hartzová na VANESA 8 (JK Sedla).
Kompletní výsledky najdete na www.zavody-zduchovice.cz

Přelom srpna a září byl i ve znamení posledních kvalifikací na letošní finále Českého skokového poháru. V Plzni se v neděli 30. srpna poprvé z vítězství
radoval Václav Studnička, který na ELIS 4 (JC Zájezd) zvítězil před Milanem Severou (BELDARLO) a Václavem Nágrem (CASIUS 1). O 14 dní později,
v neděli 13. září, byla v předposlední kvalifikaci nejúspěšnější Barbora Tomanová na SORCERES (JK Dance and Jump) před Michalem Kukačkou
(PHILADELPHIA) a Jiřím Papouškem (CAPUA). Před závěrečnu dvanáctou kvalifikací, která bude v Olomouci v sobotu 26. září předcházet letošní
finále, je ve finálové čtveřici Marek Klus (68) před Barborou Tomanovou (62), Rudolfem Doležalem (57) a Vladimírem Treterou (55).
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Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků,
parkurových překážek, kotců
pro psy, nově i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových 

boxů

Tel: 728 162 407  ● www.mrzena.eu

Foto Z. Šedá

V brněnském areálu Panská lícha se ve dnech 4. - 6. září konal další
z národních šampionátů ve všestrannosti. O tituly zde bojovali děti
a mladší i starší junioři. Mezi staršími juniory si pro zlato dojela Eliška
Orctová na BONUS 1 (JC Rusek) před Inkou Saparovou na FREGATA
(JK Loštice) a Šárkou Votavovou s TEDDY READY (Votava). Kompletní
výsledky na www.panskalicha.cz

Dvanáctý ročník Poháru hl. města Prahy vyhrála v sobotu 12. září
v zámeckém areálu ve Ctěnicích Lucie Melmerová na MYŠLENKA
(JK Equuleus Praha)

Foto D. Neumannová

Finále Českého drezurního poháru
Tento víkend (18. - 20. září) se v Martinicích koná finále Českého

drezurního poháru 2015. Jezdecká společnost Equitana se pořadatelství
zhostila náhradou za Ptýrov, který se po větrném incidentu z letošního léta
pořadatelství vzdal. Všechna finále jsou tříkolová a soutěží se v kategoriích
Pony Trophy, Novice Cup (do 18 let), Novice Cup (nad 18 let), Junior Trophy,
Chalenge Cup a Top Ten Cup.

Po šesti kvalifikačních kolech je na čele v nejvyšší kategorii Top Ten Cup
Mgr. Hana Vašáryová (SO EASY V) s 32 body před Ing. Petrou Miki
Divišovou (MARY LOU 1). Veškeré podrobnosti o finále naleznete na
www.ceskydrezurnipohar.cz

22. Kůň v Lysé nad Labem
Víc než stodvacet koní rozmanitých plemen,

noční světelná show, soutěže a šampionáty,
rukodělné výrobky i zážitky nabitý festival
expedičních filmů – to je 22. ročník veletrhu
a výstavy koní Kůň 2015, který začíná právě
dnes v pátek 18. září. Také letos vás na výstavě,
které poskytl záštitu ministr zemědělství Marian
Jurečka, čeká řada novinek. 

Koně všech plemen na dosah
Při výstavě se divákům představí 120 koní

plemen chovaných v České republice. Proběhne zde XI. národní
šampionát shetlandských pony (spojený s výstavou ostatních mountain
a moorland pony) i jedno z kol VI. ročníku Vozatajského poháru Svazu
chovatelů českého sportovního ponyho. V nové hale bude opět
předvadiště 25 x 45 m, které po celém obvodu s tribunami.

Večerní koňská show
Oblíbenou součástí výstavy je i večerní show. Letos poprvé bude po dva

dny a máte možnost ji vidět nejenom v sobotu, ale již i v pátek. Chybět
nebudou Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Národní hřebčín Slovenska
Topolčianky, Zemské hřebčince Písek a Tlumačov, Miloslav Simandl a další.
Noční show začíná v pátek 19. a v sobotu 20. září vždy od 19:30 hodin.
Podrobnosti o výstavě v Lysé nad Labem naleznete na www.vll.cz
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Scott Brash vede i GCT
V sobotu 12. září bylo v Římě na programu 13. kolo letošní Global

Champions Tour. Autorem parkurů byl Uliano Vezzani. První kolo bylo z těch
snazších a s nulou se přes něj dostalo dvacet jezdců. Ve druhém kole se už
chybovalo víc a do rozeskakování se nakonec kvalifikovalo šest jezdců. Dva
z nich, Mexičan Alberto Michán Halbinger s hřebcem CAMILO LS LA SILLA
a Denis Lynch z Irska s vysokým hnědákem ALL STAR 5, jednou chybovali a
tak do bojů o vítězství nezasáhli. Těsně pod stupni vítězů tentokrát skončila
Pénélope Leprevost s 10letým hřebcem VAGABOND DE LA POMME, které
na třetího Marcuse Ehninga s perspektivním hnědákem COMME IL FAUT
chybělo sedm desetin sekundy. Druhou příčku obsadila Luciana Diniz se
skvělou ryzkou FIT FOR FUN. Mistrovskou jízdou zvítězil Rolf-Göran
Bengtsson s nestárnoucím 16letým plemeníkem CASALL ASK. V průběžné
tabulce stále vede Scott Brash, ale jeho náskok před Lucianou Diniz se ztenčil
na jedenáct bodů. Na třetí místo se ztrátou pouhých tří bodů vyhoupl Rolf-
Göran Bengtsson.

V Římě byla i Emma
Konkůru se bez většího úspěchu zúčastnila i naše reprezentantka Emma

Augier de Moussac. Startovala v sedlech koní KANONIA a CHARLY BROWN.
Do Velké ceny se nekvalifikovala. 

Ve dnech 5. - 6. září se na pardubickém závodišti konal 17. ročník
výstavy Koně v akci, letos s podtitulem Dítě a kůň. 


