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Západoevropská liga
naplno

V průběhu posledních týdnů byla
zahájena nejprestižnější skoková
liga SP západní Evropy soutěžemi
v Oslu, Helsinkách a Lyonu. Jejich
průběh popisuje Václav K. Dvořák.

Mondial du Lion

Světový šampionát šesti
a sedmiletých koní měl i tentokrát
na startu české zástupce.
Přinášíme informace o průběhu
jednoho z vrcholů sezóny
všestrannosti.
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Inzerce

Finále GCT v Doha
Patnáctidílná milionářské série Longines

Global Champions Tour 2016 dospěla ke
svému finálovému vrcholu 5. listopadu.

Vedle senzačních sportovních výkonů přinesla
nejlepším další statisíce vyhraných dotací.

Nejvíce na dotacích letos, včetně rám-
cových soutěží, získal Rolf-Göran Bengtsson
a bylo to 798 627,- eur. Druhou nejvyšší
částku vyhrál Simon Delestre - 618 961,- eur
a třetí skončila Edwina Tops-Alexander -
608 455,- eur.

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

Nové stanovy ČJF
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Život kterékoliv zájmové skupiny musí mít stanoven rámec organizace. Ten určují stanovy a řády. ČJF
přerostla v průběhu posledních desetiletí v jednu z větších spolkových organizací České republiky. Díky
dlouholetému vývoji staví své vnitřní předpisy na mnohaleté tradici a standardních zvyklostech. Ani
Stanovy ČJF ovšem nejsou dogmatem, kterému by měl být upírán vývoj. Ten je spojen někdy s náhlými
a rozsáhlými právními změnami společnosti (jako např. při změně společenského systému po roce
1989), většinou ale pouze se standardním vývojem. Život sám ukazuje, kde je pro snadnější či
přehlednější řízení spolku potřeba stanovy upravit či změnit. Dne 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový
Občanský zákoník, který zrušil až do té doby uznávaný termín občanské sdružení, zavedl staronový
pojem spolek a upravil základní práva a povinnosti s jeho činností spojené. To byl hlavní impuls k tomu,
aby s touto základní právní normou sladila své stanovy i všechna dosavadní občanská sdružení ČR. To
spustilo lavinu změn stanov jezdeckých klubů, kterou máme již všichni za sebou. Do souladu se
zákonem však musí být uvedeny i stanovy celonárodních spolků. To čeká v příštím týdnu i Českou
jezdeckou federaci. Zásadní změny, které měly uvést Stanovy ČJF do souladu s novým občanským
zákoníkem, byly připraveny již před volební Konferencí ČJF v květnu 2015. Konference však
rozhodla, že povinná úprava stěžejního dokumentu ČJF je příležitostí i k zapracování změn, 
které si v průběhu posledních let vyžádal spolkový život. Práci vedl po mnoho měsíců 
JUDr. Petr Toman, kterého jsme proto požádali o představení změn, které Stanovy ČJF 
obsahují.

Nejbohatším v letošním ročníku GCT je vítěz
finále v Doha Rolf-Göran Bengtsson

Nejbohatším jezdcem historie GCT je Edwina
Tops-Alexander

Změny stanov ČJF
V úvodu snad jen připomenu, že se Stanovami

ČJF zabývám již od roku 2009, kdy došlo k roz-
hodnutí výkonného výboru ČJF o jejich zásadní
modernizaci. Došlo k ní v roce 2011, kdy byly na-
hrazeny do té doby platné stanovy ČJF z roku
2003. K nejzásadnější změně tehdy patřilo za-
vedení nového způsobu
přijímání členů ČJF.
Minulé stanovy totiž
umožňovaly, aby se čle-
nem stal i ten, kdo o tom
vůbec nevěděl. To vedlo
ke značnému počtu fik-
tivních členů. Až do té
doby se ČJF obávala, že
by se aktivní základna po
odstranění těchto „mrt-
vých duší” výrazně
zmenšila, a to by mohlo
mít dopad na výši dotací,
které byly na velikost
členské základny přímo
vázané. 

Tato osobní neukotve-
nost údajných členů
vedla i k tomu, že fyzické
osoby občas odmítaly
zodpovědnost vůči ČJF
s odkazem, že je členství
prostřednictvím subjektu
k osobní zodpovědnosti
nezavazuje.

Základní snahou tehdy
modernizovaných stanov
bylo i zjistit skutečný stav
členské základny. Dobře
si členové ČJF pamatují,
že každý tehdejší člen
musel znovu osobně podepsat, že si je členství
v ČJF vědom a že s ním souhlasí. A taky zaplatit
členský příspěvek v symbolické výši 100,- Kč.  

Nevím to zcela přesně, ale po této změně došlo
skutečně k významnému poklesu členské
základny o cca 8 až 9 tisíc členů. Stokorunový
poplatek ovšem všechny ekonomické dopady
vykompenzoval a členská základna od té doby
opět postupně narůstá.

Od těchto změn stanov tak můžeme hovořit
o osobním, vědomém členství jednotlivců. Buď
prostřednictvím právnických osob nebo osob se

živnostenským oprávněním, spojeným s pod-
nikáním v hipologickém průmyslu. Na tomto
principu nově připravované stanovy nic nemění.

Stanovy již byly připraveny
V květnu 2015 byly Stanovy ČJF poměrně

velmi rychle změněny tak, aby odpovídaly
novému Občanskému zákoníku. Konference ale

rozhodla o hlubší kon-
trole stanov a využila této
zásadní právní změny
k dalšímu případnému
vylepšení. Zákon sta-
novil celostátním spol-
kům tříletou lhůtu a tak
se i zdálo, že na vše je
dost času.

To vše vysvětluji
především proto, že
osobně si myslím, že po
úpravách v roce 2011
byly stanovy ČJF v zá-
sadě funkční a měnit se
nemusely. Ukázal to
i další vývoj a následná
práce na současné mo-
dernizaci stanov. 

Mimořádné konferenci
nyní předkládané nové
Stanovy proto nepřiná-
šejí nějaké zásadní no-
vinky. Nezpochybňuji
však, že řada při-
pomínek, které z oblastí
přišly, byla do Stanov
zapracována a jsou sku-
tečně k dobru věci. 

Za všechny uvedu
například hlasování per
rollam, které umožňuje

hlasovat např. členům oblastních výborů
korespondenční, dnes převážně elektronickou
cestou. V praxi to výrazně zjednodušuje systém
práce. Pokud jednotliví členové OV vyjádří mailem
svůj souhlas či nesouhlas, nové stanovy to
umožňují. 

Opakovaně rozhodovala Rada ČJF
Chtěl bych se ale ještě vrátit k rozhodnutí

Konference z roku 2015 o komplexní změně
stanov.

JUDr. Petr Toman
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Nové Stanovy....
Je zřejmé, že vše umocnila i výměna na čele

ČJF. Po mnoha letech byl zvolen personálně
zcela nový Výkonný výbor ČJF a i to bylo příčinou
myšlenky celkové revize stávajících stanov.
V průběhu roku 2016 proto začala pracovat
komise pro tvorbu stanov ve složení Olga Plachá,
Petr Toman, Jaroslav Hupka a Michaela Tichá
Madarová, která začala shromažďovat podněty
z oblastí.

Zde je nezbytné sdělit, že informace o tom, že
Stanovy ČJF budou podrobeny kontrole a je
ochota k jejich novelizaci, byla poměrně
významně medializována. Kdokoliv se chtěl do
této diskuze zapojit měl možnost. Poctivě mohu
prohlásit, že komise se všem podnětům pečlivě
věnovala a mnohé připomínky byly také do stanov
zapracovány.

V určitém momentu jsme se ovšem dostali do
situace, kdy některé podněty zcela zásadně
měnily strukturu ČJF a její řízení. Do této
kategorie patří opět otevřená otázka právní
subjektivity oblastí, působnosti oblastí, právního
postavení odborných komisí apod. Při uplatnění
takových návrhů by se zásadně měnila koncepce
celých stanov.

Proto byly všechny tyto významné body nejprve
předneseny Radě ČJF. Ta o nich rozhodovala
3. srpna 2016, čímž udala jasný směr pro další
práce nad Stanovami. Zápis z jednání Rady je
pochopitelně každému na webu ČJF k dispozici.
Byly projednány návrhy týkající se územního
členění ČJF, právní subjektivity oblastí (pobočné
spolky), druhy členství, právní postavení
odborných komisí, složení VV ČJF a také znak
ČJF. 

Územní členění
Nejprve nebyl přijat návrh Královéhradecké

oblasti o sjednocení počtu a územní působnosti
oblastí s krajovým uspořádáním ČR. Rada po
diskuzi rozhodla poměrem 10 ku 2, že bude
i nadále zachováno původní členění ČJF na
oblasti a současně ponechána volnost členům ve
volbě jejich příslušnosti ke konkrétní oblasti bez
ohledu na místo jejich bydliště či sídlo spolku.

Právní subjektivita oblastí
Stejným poměrem také nebyl přijat návrh

Zlínské oblasti o zřízení pobočných spolků, tzn.
o právní subjektivitě oblastí. Zavedení právní
subjektivity oblastí by vedlo k roztříštěnosti řízení
celé organizace, k dělení majetku ČJF získaného
v předchozích letech přispěním všech členů ČJF,
současných i bývalých, k nutnosti přepracovat
nejen stanovy, ale v zásadě všechny předpisy
ČJF apod.

Nemusím zdůrazňovat, že by to otevřelo celou
řadu dalších diskuzí a otázek, které nás dnes ani
nenapadají. Osobně jsem přesvědčen, že jakkoliv
se občas diskuze o právní subjektivitě oblastí
vrací, pokud by bylo přistoupeno ke zřízení po-
bočných spolků, znamenalo by to postupný
rozpad ČJF.

Členství 
Dále Rada diskutovala o podmínkách členství.

Při této diskuzi bylo objasněno, že členství vzniká
zaplacením příspěvku a usnesením OV o přijetí
člena. Do návrhu Stanov pak byla doplněna lhůta,
do které musí OV o přijetí člena rozhodnout.
Následně i skutečnost, že pokud tak v této lhůtě
nerozhodne, je člen považován za přijatého. Tato
úprava umožňuje, jak nepřijmout člena, tak
současně považovat za člena toho, na koho bylo
OV z jakéhokoliv důvodu zapomenuto. 

Diskuze o členství v ČJF pokračovala i vy-
jasněním podmínek členství prostřednictvím
právnické osoby. Jednomyslně bylo schváleno
zachování institutu fyzického členství pro-
střednictvím právnické osoby a fyzické osoby
s živnostenským listem.

Postavení odborných komisí
Rada jednala i o návrhu Jihočeské oblasti

o právním postavení odborných komisí. Diskuze
se vedla o tom, zda komisím svěřit přímé
rozhodovací pravomoci a s nimi spojenou právní
odpovědnost, či zda by komise měly být i nadále
pouze poradním orgánem VV ČJF. Poměrem

8 ku 4 Rada rozhodla, že i nadále zůstanou pouze
poradním orgánem VV ČJF.

Konec pečeti
A konečně poměrem 10 : 1 bylo rozhodnuto, že

ČJF již nebude používat tradiční logo vycháze-
jící z historické pečeti Přemysla Otakara II.
a oficiálním logem se stane dosavadní
marketingové logo s českým a anglickým
nápisem.

Vše by již mělo být jasné
Po vyjasnění těchto zásadních bodů jsem

osobně všechny členy Rady vyzval k přednesení
případných dalších návrhů.

Rozběhla se diskuze, při které byly všechny
další dotazy vyjasněny. I proto jsem Radu
požádal, aby oblasti ve svých případných dalších
připomínkách respektovaly právě skončená
hlasování a neotevíraly již Radou zásadní otázky
rozhodnuté. Většina oblastí této prosbě
porozuměla.

Po tomto jednání byl vytvořen další návrh
stanov, který byl předložen na jednání Rady
27. září. Zde bylo hlasováním ještě rozhodnuto
o dalších třech změnách, které opět zájemci
naleznou v zápisu z tohoto jednání Rady. Tím bylo
možné návrh stanov předložit k závěrečným
připomínkám oblastí.

V nich se rozeběhl kolotoč mimořádných
oblastních konferencí, nezbytných k uspořádání
mimořádné celostátní konference. Z oblastních
konferencí vzešlo ještě několik připomínek
a návrh stanov se potřetí dostal na jednání Rady.
Ta nakonec schválila na jednání dne 1. 11. 2016
konečný návrh stanov tak, jak bude předložen
Konferenci k projednání a schválení. 

Konference se koná ve středu 16. listopadu
a pokud chce ČJF splnit zákonem uloženou
podmínku, musí nové Stanovy ČJF schválit.

Pouze ty změny, které výslovně
vyžaduje nový Občanský zákoník?

Těmto usnesením některých oblastí po pravdě
vůbec nerozumím. A co se změnami, které sice
nevyžaduje Občanský zákoník, ale jsou ku
prospěchu ČJF a nikdo je nezpochybňuje? Těch
je v návrhu stanov většina. Kdy by měly být takové
změny tedy přijaty? Domníváte se, že za rok či
dva by byla situace jiná? Já se domnívám, že
nikoliv, že bychom se za dva roky ocitli přesně
tam, kde jsme nyní, někdo by změny podporoval,
jiný nikoliv.

Proto jsem všem říkal: pokud chcete něco
v návrhu stanov změnit, navrhněte konkrétní
ustanovení, které chcete změnit, a navrhněte jak.
A o tom můžeme hlasovat. Ale paušální odmítání
všech navrhovaných změn nevede správným
směrem.

Důležitá je zodpovědnost
Jednou z diskuzí, které se stále, ať veřejně či

skrytě vedou, je o nadřízenosti či podřízenosti
jednotlivých orgánů ČJF. Je pravda, že Stanovy
ČJF vymezují pravomoc v posloupnosti Kon-
ference, Rada a Výkonný výbor. To ale nic
nevypovídá o případné subordinaci. Je třeba si
uvědomit, že Konference není nadřízená Radě,
Rada není nadřízená Výkonnému výboru atd.
Každý z těchto orgánů má své vlastní,
nezaměnitelné pravomoci a s nimi spojenou
odpovědnost za činnost ČJF. Jak občansko
právní, tak trestně právní a nakonec i politickou. 

Proto Stanovy ČJF zcela jasně definují
pravomoci Konference, Rady, VV ČJF,
Konference oblasti i OV a žádný z těchto orgánů,
byť by to byla Konference, si nemůže přisvojit
pravomoci jiného orgánu.

Exekutivní moc ČJF je reprezentovaná VV. Ten
dostal příležitost pracovat a řídit ČJF na základě
důvěry vyjádřené volební Konferencí. V případě
nenaplnění očekávání je důsledkem politické
zodpovědnosti zvolení do čela někoho jiného.
S prací VV ČJF je ovšem také spojena nedělitelná
odpovědnost právní. 

Výběr týmu
Z tohoto důvodu jsem také rád, že ve

Stanovách ČJF zůstalo zachováno, že členy VV
volí konference na základě návrhu již zvoleného
prezidenta. To považuji za důležité. Nelze přeci
dát volbou prezidentovi důvěru, ale odepřít mu ji
při výběru spolupracovníků. Nakonec pokud by si
vybral prezident pro Konferenci nepřijatelnou

Podle nových Stanov ČJF končí i po mnoho let
používané logo ČJF vytvořené na základě
pečeti českého krále Přemysla Otakara II. Za
redakci Jezdce je nám to trochu líto.

osobnost, musí navrhnout někoho dalšího. Výběr
týmu, ale nemůže být prezidentovi odepřen. 

Na závěr bych chtěl vyjádřit své přesvědčení,
že návrh Stanov ČJF je velmi dobře připraven, za
což bych chtěl poděkovat jak oblastem, které
posílaly své připomínky, tak zejména Radě, která
se návrhu stanov opakovaně a velmi podrobně
věnovala. Nejsou to zcela nové stanovy, ale
známé, léty osvědčené stanovy ČJF vylepšené
o další změny vycházející ze zkušenosti členů.
Věřím, že budou Konferencí v této podobě
schváleny a budou ČJF sloužit po mnoho dal-
ších let.                                          

Protinávrh
Královéhradecké oblasti

Redakce Jezdce požádala o rozbor
a informaci o Stanovách ČJF JUDr. Petra
Tomana i na základě textu, který do redakce
poslal předseda Královéhradecké oblasti Alek
Pejos.

Tento článek je
podnětem k zamyšle-
ní, že stanovy lze
pojmout i jinak. Žijeme
v demokratickém zří-
zení, a tudíž je
umožněn i jiný názor,
než má většina.                     

Oblastní výbor Krá-
lovéhradecké oblasti
předpokládal, že
v souladu s dohodou
Rady ČJF v květnu
2015 dojde po zvolení
nového VV ČJF
k ustavení komise

k úpravě stanov ČJF podle nového Občanského
zákoníku (NOZ), a že tato komise bude složena
ze zástupců všech oblastí. VV ČJF však byla
ustavena komise, o které některé oblasti
nevěděly. Komise nicméně pracovala dle
dostupných informacích od roku 2016.                          

Ještě před tím, než jsme přišli se svými
stanovami, prostudovali jsme na oblasti stanovy
asi dvaceti sportovních svazů sdružených
v České unii sportu. Tyto návrhy vznikly na
základě práce nezávislého právníka na
sportovní právo JUDr. Poupěte. Ten na naši
žádost zrevidoval stanovy ČJF podle NOZ.
Výsledkem jsou změny, které projednala
a schválila naše mimořádná oblastní konfere-
nce.                                                                            

Jednou ze zásadních odlišností od sou-
časného návrhu Stanov ČJF je členství fyzické
osoby. V našem návrhu není podmíněno
provozováním živnosti související s jezdectvím.
Jsme přesvědčeni, že u neziskových spolků je
sdružování fyzických osob základním právem
daným ústavou a nemělo by být ničím
podmiňováno.

Odlišně jsou v našem návrhu popsány i orgá-
ny ČJF.  Konference ČJF je nejvyšším orgánem

Alek Pejos
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ČJF, Rada výkonným orgánem ČJF, Výkonný
výbor ČJF je v souladu s NOZ statutárním
orgánem.

Další změna se týká volby a odvolání
prezidenta a dalších členů výkonného výboru,
a to na základě návrhů, které předkládají krajské
organizace ČJF a Rada ČJF. (Napříč všemi
sportovními svazy je návrh osoby na funkci
prezidenta i členů VV plně v kompetenci
oblastních či krajských organizací).

Další, pro někoho možná revoluční změnou,
je podle NOZ na místo oblastí - krajské
uspořádání s pobočnými spolky s právní
subjektivitou. V navrhovaných stanovách totiž
není žádným způsobem ošetřena právní zod-
povědnost oblastí, které hospodaří s finančními
prostředky svazu, potažmo s prostředky
státního rozpočtu. Tato odpovědnost je v NOZ
svěřena právě pobočným spolkům s právní
nebo bez právní subjektivity.

Všechny sportovní svazy sdružené v ČUS,
mají strukturu podle státoprávního uspořádání.
To je jednoznačně čitelnější pro kraj a ČUS
především z důvodu zisku finančních prostředků
krajů určených pro sport a volnočasové aktivity.
Všechny sportovní svazy dokáží prostřednictvím
svých krajských organizací tyto finanční
prostředky čerpat, tak proč by se tomu měla ČJF
vyhýbat.                                                                                                                                             

Další odlišností je složení Rady ČJF. Rada je
složena z předsedů krajských organizací. Ti ze
svého středu zvolí předsedu. Předseda Radu
řídí a organizuje její činnost. Prezident VV nebo
jím pověřený člen informuje radu o činnosti
výkonného výboru a má právo účastnit se
jednání rady.                                                                                                                                                            

Další menší úpravou prošla v našem návrhu
i Disciplinární komise. Byl odstraněn článek
12.2.2, který ukládal DiK provádět závazný
výklad stanov, řádů a dalších dokumentů.
Tato pravomoc náleží, podle našeho názoru,
VV ČJF.                                                                                                                                                                               

Nezbývá než konstatovat, že námi
předložené návrhy nebyly přijaty. Vážím si práce
komise, která na úpravě stanov pracovala.
Přesto jsem si jako předseda Královéhradecké
oblasti neodpustil zveřejnit názor, že některé
části stanov ČJF by bylo nutné přizpůsobit
současnému stavu našeho sportovního
prostředí.

Na závěr musím veřejnosti sdělit, že stano-
vy jsou k prostudování na stránkách
Královéhradecké oblasti a budou podány na
mimořádné celostátní konferenci jako proti-
návrh KHO proti stanovám zpracovaným Radou
ČJF.

D iskuze vedená o návrhu změn Stanov
ČJF mne přivedla k zamyšlení. Díky
práci na Jezdeckém informačním

systému jsem navštívil i několik oblastních
konferencí. Přináším do diskuze především
zkušenosti z Prahy, ale domnívám se, že tomu
není jinde jinak.

Závěr který jsem si udělal je, že přes
plamenné diskuze na oblastních konferencích,
je počet lidí, kteří skutečně prostudovali různé
verze změn stanov, by se dal spočítat na
prstech dvou rukou. Když byli v květnu 2016
vyzváni členové oblasti Praha (145 subjektů)
k připomínkám ke zveřejněnému návrhu
stanov, nedorazila jediná. Z diskusí na
konferencích lze obecně říci, že bez ohledu na
obsah navrhovaných změn, jde především
o politikaření, na Moravě se hraje mnohdy
anti-pragocentristická struna „my tady od
našich členů vybereme peníze, pošleme je
Prahy a už z nich nevidíme korunu“. V Praze
se zase hraje populistická struna „vy tam
nahoře děláte všechno špatně“. Jiná oblast
zase vyhrává „nikdo k nám nechce, tak jim to
nařídíme podle krajské územní příslušnosti“.
Naštěstí je pak většina oblastí, kde jsou
schopni si přiznat, že se tím zabývat nechtějí,
chtějí se věnovat koním a jezdectví a jsou rádi,
že paní prezidentka a její tým udělá, co se
udělat musí. A když už to dělali, tak do úpravy
článků stanov promítli zkušenosti, které ukázal
poslední rok a půl jako problematické. To
„navíc” se ovšem někteří diskutující oponenti
okamžitě snaží shodit alibistickým a ne-
konstruktivním vyjádřením nedůvěry „nevíme
přesně co, ale změňte jen to ze zákona nutné“.
Na to ovšem každý erudovaný a zodpovědný
právník řekne, že jde o zadání nedostatečné,
lze ho realizovat různými způsoby a zadavatel
může opět protestovat. Ilustrují to např.
ustanovení týkající se Kontrolní a revizní
komise. Tato část byla do návrhu stanov
doslovně zkopírována z nového Občan-
ského zákoníku, ale přesto byla taková
úprava některými kritiky vnímána jako
nepřijatelná.

Toto vše je pro mne důkazem, že řada lidí
má potřebu věci a práci svých zvolených
zástupců kritizovat, ale jen málokdo je ochoten
si základní dokumenty alespoň přečíst. A to je
pro mne u spolku lidí se společným koníčkem
nepochopitelné. Buď deleguji někoho, komu
důvěřuji a pak přijmu jeho řešení, nebo to
dělám sám a pořádně.

Martin Hladík, člen OV ČJF Praha 

Jezdecký
informační systém
Jezdecký informační systém (JIS) je novým

IT Systémem ČJF, který v plném rozsahu
nahrazuje interní software na správu člen-
ské základny, koní, sportovních licencí
a zobrazování výsledků. Dále část webových
stránek ČJF, na které se zobrazuje sportovní
kalendář, výsledky závodů, kariéry a seznamy
subjektů a funkcionářů.

JIS velmi významně rozšíří a zjednoduší
možnosti správy a registrací i tvorby
sportovního kalendáře. Umožní subjektům tyto
činnosti provádět operativně bez nutnosti
kontaktovat oblastního sekretáře či sekretariát.

Na projektu se intenzivně pracuje od srpna
2015, kdy byly zahájeny práce na zadávací
dokumentaci. V prosinci 2015 proběhlo
výběrové řízení a v průběhu ledna až března
2016 proběhla analýza. První veřejná
představení systému JIS se konala v rámci
mimořádných konferencí svolaných ke změněn
Stanov ČJF. Pilotní provoz bude zahájen
koncem listopadu.

Od 1.1.2017 by měl JIS přejít do ostrého
provozu a veškeré činnosti spojené s re-
gistračním obdobím by již měly být prováděny
výhradně jeho prostřednictvím.

Každý se již ovšem může nyní podívat na
podobu stránek na www.jezdectvi.org

ČSP 2017
Polovina listopadu je i dobou tvorby

sportovního kalendáře pro příští rok. Důležitou
informací je tak termínovník důležitých soutěží,
které tvoří páteř celé sezóny. Jedním z těch
nejdůležitějších je Český skokový pohár, jehož
organizátoři již termíny oznámili. V roce 2017 se
bude konat 11 kol a finále se po dvou letech
vrátí do Hořovic. 

ČSP 2017
27. - 30. dubna VC Martinic
6. - 8. května VC Brna
19. - 21. května VC Ostravy
25. - 28. května VC Kolína
8. - 11. června VC Litomyšle
19. - 23. července VC Olomouce
3. - 6. srpna VC Zduchovic
16. - 19. srpna VC Ptýrova
24. - 27. srpna VC Opavy
8. - 10. září VC Franštátu p. R..
20. - 24. září VC + finále Hořovice

Foto J. Bělohlav

Rozloučení se sezónou 2016 mají za sebou i jezdci všestrannosti. Tradiční Rozlušková všestrannost se konala ve dnech 28. - 30. října. Nejtěžší soutěží
byla úroveň CNC*, ve které startovalo 23 dvojic. Nejlépe si vedla Veronika Příhodová na EXPRESSO-EV (JK PAM, vpravo), která o 1,38 bodu zvítězila
před Anežkou Lexovou na FLINN (JK Tůňe, vlevo). Obě jezdkyně se také staly vítězkami oblastních šampionátů východních Čech svých věkových
kategorií. Veronika Příhodová získala titul mezi seniory, Anežka Lexová mezi mladými jezdci.



s 10letým ryzákem
GOYA (Wandor van de
Mispelaere) jela velice
razantně a docílila
i výborný čas. Bylo to
však za cenu chyby na
závěrečném oxeru.

Její krajan Daniel
Deusser s 11letým va-
lachem FIRST CLASS
VAN EECKELGHEM
(Balou du Rouet) měl
větší štěstí a ujal se
vedení.

Simon Delestre s
oldenburským hnědým
hřebcem CHADINO
(Chacco Blue) jel na
své poměry hodně
opatrně.

Christian Ahlmann
se skvělým 16letým
hřebcem TALOUBET
Z (Galoubet A) měl
smůlu ve dvojskoku
a tak dál už neriskoval. 

Meredith Michaels-
Beerbaum s druhým
ze svých výborných
běloušů, 11letým FI-
BONACCI (For Fee-
ling), nejezdila nijak
bezhlavě. Přesto zů-
stala na dvou skocích
výrazně za pohybem a
za to, že bariéry ne-
spadly, vděčí jen své
nízké váze.

Posledním startujícím byl již jistý vítěz celého
seriálu Rolf-Göran Bengtsson s fenomenálním
17letým hřebcem CASALL ASK (Caretino).
Senzační jízdou korunoval své celoroční
výsledky. Ve skvělém tempu a s krátkými obraty
zkrátil vedoucí čas o čtyři desetiny vteřiny. Po
triumfech ve Valkenswaardu a v Paříži ovládl
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Finále GCT v Doha
(Pokračování ze str. 1)

Tato jezdkyně je
ale historicky fi-
nančně nejúspěš-
nějším účastníkem.
Za dobu trvání GCT
vyhrála 3 463 942,-
eur. Rolf-Göran Bengt-
sson je zatím na
částce 3 112 705,-
eur a v pořadí
třetím nejbohatším
jezdcem je Kevin
Staut s 2 678 930,-
eur.

Foto GCT

Vítěz finále GCT 2016 Rolf-Göran Bengtsson - CASALL ASK 

Konečné pořadí Global Champions League:
1. Valkenswaard United – 328,5 (1 794 284,- eur),
2.  Antwerp Diamonds – 326 (1 321 284,- eur),
3. Monaco Aces – 315,5 (916 284,- eur), 4. Rome
Gladiators – 299 (662 284,- eur), 5. Cannes Stars – 274
(499 284,- eur), 6. Paris Jets – 272,5 (431 284,- eur),
7. Shanghai Swans – 261 (376 784,- eur), 8. Cascais
Charms – 254,5 (363 784,- eur), 9. Doha Fursan Qatar
– 246 (282 284,- eur), 10. Madrid in Motion – 243 (341
875,- eur), 11. Miami Glory – 243 (264 784,- eur),
12. Vienna Eagles – 242 (245 784,- eur)

Global Champions League
S úspěchem se setkal také první ročník seriálu

Global Champions League. Přes nevoli FEI vzbudil
seriál velký divácký ohlas. Za přispění movitých
sponzorů se v týmové soutěži setkávaly vedle zkuše-
ných matadorů i jezdecké naděje. Na dotacích bylo
v tomto roce vyplaceno neuvěřitelných 7,5 miliónů eur.

V závěrečném patnáctém kole v Doha zvítězil tým
Paris Jets, který reprezentovali Rolf-Göran Bengtsson
(SWE) s 13letým bílým hřebcem CLARIMO ASK
(Clearway) 0/0 a Nicola Philippaerts (BEL) s H&M
ZILVERSTAR T (Berlin) 0/0.

Druhou příčku obsadili Cannes Stars ve složení
Roger-Yves Bost (FRA) s 12letým hřebcem
QOUD'COEUR DE LA LOGE (Ideal de la Loge) 0/0
a Marko Kutscher (GER) s 10letým hnědákem
CLENUR 0/0.

Třetí byli Antwerp Diamonds - Jos Verlooy (BEL)
s 11letým hřebcem CARACAS (Casall) 0/4 a Harrie
Smolders (NED) s ryzákem EMERALD N.O.P. (Diamant
de Semilly) 4/4.

Konečné pořadí Longines Global Champions 2016: 1. Rolf-Göran Bengtsson – 283, 2. Edwina
Tops-Alexander – 267, 3. Christian Ahlmann – 239, 4. Simon Delestre – 236, 5. Harrie Smolders –
227, 6. Bertram Allen – 221, 7. Ludger Beerbaum – 219, 8. Kevin Staut – 211, 9. Daniel Bluman –
195, 10. Marcus Ehning – 170.

Výsledek finále GCT v Doha: 1. Rolf-Göran Bengtsson - CASALL ASK 0/0/0/36,44; 2. Daniel
Deusser - FIRST CLASS VAN EECKELGHEM 0/0/0/36,84; 3. Meredith Michaels-Beerbaum –
FIBONACCI 0/0/0/37,26; 4. Laura Kraut – ZEREMONIE 0/0/0/37,70; 5. Simon Delestre –
CHADINO 0/0/0/41,04; 6. Janne-Friederike Meyer – GOYA 0/0/4/36,76; 7. Christian Ahlmann –
TALOUBET Z 0/0/4/37,21

Foto GCT

Finálové podium v Doha - mezi Walter von Kanel a Janem Topsem HH
Sheikh Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Na stupních vítězů druhá
Edwina Tops-Alexander, vítězný Rolf-Goran Bengtsson a třetí Christian
Ahlmann.

Švédský triumf
Finále se jezdilo na pobřeží Perského zálivu

v katarské metropoli Doha, v luxusním jezdeckém
středisku Al Shaqab. Autorem parkurů byl italský
stavitelský mág Uliano Vezzani a velkolepé
představení se odehrálo ve večerních hodinách
při umělém osvětlení. 

Dlouho dopředu se v nejrůznějších médiích
propíralo, zda se Edwině Tops-Alexander podaří
triumfovat v celém seriálu potřetí za sebou. V prů-
běžné tabulce sice vedl Rolf-Göran Bengtsson,
ale jeho náskok nebyl velký.  Šance australské
manželky iniciátora a prezidenta Global
Champions Tour byla reálná. 

Na třetí místo se v závěrečných kolech propadl
dlouho vedoucí Christian Ahlmann a jeho ztráta
mu pomýšlet na celkové vítězství už nedo-
volovala.

Tato tajenka však byla rozlousknuta již
v prvním kole. Edwina s vitální 13letou hnědkou
LINTEA TEQUILA (Campbell) ubrala jeden
cvalový skok v řadě před dvojkombinací
a zaplatila za to chybou na „b“ oxeru. V tu chvíli
byl s vítěznými ambicemi konec. Když jí navíc
spadl ještě závěrečný oxer trojskoku, bylo jasné,
že tentokrát nepostoupí ani do druhého kola.

Mezi osmnácti, kteří se do dotovaného
druhého kola kvalifikovali, bylo devět jezdců
z Německa, včetně kompletního olympijského
družstva. Vyvrcholením konkůru bylo roze-
skakování, kde se utkalo sedm nejlepších. 

Zahajovala Laura Kraut s 9letou holštýnskou
bělkou ZEREMONIE (Cero). Stejně jako
v předchozích obou kolech nijak přehnaně
neriskovala a skákala s jistotou.

Ambiciózní Němka Janne-Friederike Meyer

i závěrečné kolo v Doha. Ukázalo se, že jeho
rozhodnutí nestartovat s CASALLEM
v 1. evropské divizi a vynechat i OH, bylo
správné. Rolf-Göran Bengtsson na těchto
významných konkůrech jezdil druhé koně
a CASALL se mohl koncentrovat výhradně na
Global Champions Tour. 



Welt Cup Helsinky
Druhé kolo západoevropské ligy bylo

na pořadu 23. října ve Finsku. Bohužel
i letos zůstala pro jezdce uzavřena
moderní prostorná Hartwall Aréna
a soutěže tak byly, stejně jako
v minulém roce, odkázány do starší
hokejové haly Jäähalli. Před náročný
úkol, jak vtěsnat parkur se šestnácti
skoky do kolbiště o rozměrech 60 x 40
metrů, byl postaven brazilský stavitel
nedávných OH Guilherme Jorge. Jeho
kurz s mnoha obraty však většina
jezdců zvládla dobře. Správný klíč
našlo patnáct bezchybných.

Prvním, v rozeskakování čistým
a navíc ve výborném čase, byl
jedenatřicetiletý Francouz Mathieu
Billot 10letým hřebcem SHIVA
D'AMAURY (For Pleasure). Všichni
zbývající se s ním chtěli poměřit
a dlouho se to nikomu nepodařilo.

Druhým bezchybným byl až devátý na startu
Marco Kutscher s 11letým hřebcem SIEC
CARSTEN (Cassini II). Jel však opatrně a na
čase to bylo znát.

Pieter Devos s 13letým hnědákem DREAM OF
INDIA GREENFIELD (Gem Of India) si počínal
daleko riskantněji, ale na vedoucí pozici mu
stejně 18 setin chybělo. 

Další z čistých byl Steve Guerdat s 10letou
hnědkou BIANCA (Balou du Rouet). Na lídra
soutěže mu ale vteřina scházela.

K velkému sólu se pak rozjel obhájce loňského
vítězství Švýcar Romain Duguet s 12letou ryzkou
QUORIDA DE TREHO (Kannan). Ve skvělém
tempu dokázal vedoucí čas zkrátit skoro o dvě
vteřiny.

Trumfnout ho chtěl Kevin Staut. Možná by se
mu to i povedlo, ale jeho tm. hnědák ARAN
(Manhattan) si přidupnul před dvojskokem a byla
z toho chyba.

Poslední startující byla Meredith Michaels-
Beerbaum s báječným 10letým běloušem
COMANCHE 28 (Coupe De Coeur 2). Jela
výborně, ale přes velikou snahu se časem
vtěsnala jen na třetí příčku.

Vítězný Romain Duguet je rodilý Francouz,
který se teprve nedávno přiženil do Švýcarska
a hned se stal jedním z předních reprezentantů
své nové vlasti. Kompletní výsledky na
www.helsinkihorseshow.fi

Pochází z Padovy, ale druhou sezónu
trénuje pod vedením Jana Topse
v holandském Valkenswaardu. Kom-
pletní výsledky na
www.oslohorseshow.com
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Západoevropská liga naplno Foto FEI/S. Pirinen

25. zahájení v Oslo
V norské metropoli se 16. října jezdilo první ze

třinácti kol Západoevropské ligy Světového
poháru. Tradiční konkůr Oslo Horse Show slavil
letos kulaté 25. výročí.

Na startu se představilo třicet devět
startujících a bylo mezi nimi i třináct jezdců
z první světové dvacítky. Parkur v Telenor Aréně
připravil holandský designer Louis Konickx.
Evidentně chtěl jezdcům usnadnit přechod do
halové sezóny a většina přítomných tak neměla
s obtížností kurzu problém. Přes základní kolo
se dostalo dvacet jezdců s nulou. 

Trasa rozeskakování již tak snadná nebyla.
Prubířským kamenem se ukázal červe-
nomodrobílý oxer po předposledním ostrém
obratu. Chyby však byly i jinde. 

V nevděčné roli zahajujícího jezdce, byl
mladý Ital Alberto Zorzi s 11letou ryzkou FAIR
LIGHT VAN T HEIKE. Brilantní jízdou prolétl
kurzem s ohromnou lehkostí a všem ostatním
bylo jasné, že tohle se honit bude jen těžko. To
se potvrdilo a řada jezdců ve snaze vyrovnat se
času úvodního jezdce chybovala.

Druhým, kdo přešel čistě, byl Belgičan Pieter
Devos s 13letým valachem DREAM OF INDIA
GREENFIEL. Na vedoucí čas mu ale chyběla
více než vteřina.

Po dalších chybujících startovala Meredith
Michaels-Beerbaum s běloušem COMANCHE.
Jela raději na jistotu a vyplatilo se jí to.
Bezchybný byl i Rolf Göran Bengtsson
s plemeníkem CASALL ASK a navíc o hodně
rychlejší. Na vedení to ale nestačilo.

Čistě a rychle jel Piergiorgio Bucci s ryzákem
CASALLO Z, ale vedoucí čas byl skutečně
hodně vysoko. 

Výborně se prezentoval Marcus Ehning
s hřebcem FUNKY FRED. I jemu však k
prvenství vteřina chyběla a musel se spokojit s
druhým místem.

Posledním startujícím byl vítěz posledních
dvou ročníků Světového poháru Steve Guerdat
s 10letou hnědkou BIANCA. Jel rychle, ale jeho
vysoko skákající klisna na skocích trochu
ztrácela. Časomíra se zastavila na stejných
hodnotách, které před tím dosáhl Piergiorgio
Bucci. Oba tak současně obsadili čtvrtou příčku.

V Oslo tak triumfoval sedmadvacetiletý italský
důstojník Alberto Zorzi, který je v současné
chvíli na 109. příčce světového žebříčku.

Třetí kolo ve Francii
Třetí kolo třináctičlenného seriálu se jezdilo

poslední říjnovou neděli ve francouzském
Lyonu. V prostorné veletržní hale stavěl parkury
vyhlášený Frank Rothenberger.

V kvalitním čtyřicetičlenném startovním poli
bylo i sedm jezdců z první světové desítky. Před
domácím publikem se prezentovali všichni
členové zlatého olympijského družstva Kevin
Staut, Pénélope Leprevost, Roger Yves Bost
a Philippe Rozier.

Kurz základního kola budil zpočátku velký
respekt. Na prvního čistého se čekalo poměrně
dlouho a rozeskakování zajistil až osmnáctý
startující. Překvapivě často padal už zahajo-
vací kolmý skok a své oběti měly i obě
kombinace.

Do napínavého rozeskakování se kva-
lifikovalo osm jezdců. Domácí čtyřicetiletý
Olivier Robert s 12letou ryzkou QUENELLE DU
PY (Tresor du Renom Ac) příliš neriskoval
a zůstal bez chyby.

Po něm převzal vedení Denis Lynch
s mohutným hnědákem ALL STAR 5 (Argen-
tinus).

Vítěz z Helsinek Romain Duguet s ryzkou
QUORIDA DE TREHO (Kannan) potvrdil formu,
byl ještě o vteřinu rychlejší a mohl se tak těšit na
double.

Brilantní jízdu předvedl finálový vítěz
posledního ročníku Daniel Deusser s 12letou
hnědkou EQUITA VAN T ZORGVLIET (Cassini).
Riskantním manévrem si zkrátil trasu a získal
bezmála vteřinový náskok.

Poslední startující Ital Lorenzo de Luca
s 12letým belgickým hnědákem ENSOR DE
LITRANGE (Nabab de Reve) šel také čistě, ale
časem se zařadil až na pátou příčku. Za
vítězství dostal na dekorování Daniel Deusser
šek na 56 250,- eur. Kompletní výsledky na:
www.equitalyon.fr

Příští kolo Světového poháru je tento víkend
13. listopadu v italské Veroně. 

(Pokračování na str. 6)

Průběžné pořadí Západoevropské ligy SP
po třetím kole: 1. Romain Duguet SUI – 37,
2. Pieter Devos BEL – 28, 3. Meredith
Michaels-Beerbaum GER – 25, 4. Steve
Guerdat SUI – 25, 5. Lorenzo de Luca ITA –
21, 6. Alberto Zorzi ITA – 20, 6. Daniel Deusser
GER – 20, 6. Lauren Hough USA – 20,
9. Shane Breen IRL – 19, 10. Mathieu Billot
FRA – 18, 11. Kevin Staut FRA – 18, 12. Niels
Bruynseels BEL – 18.

Foto FEI/P. Costabadie

V Helsinkách se z prvenství radoval rodilý Francouz
Romain Duguet s 12letou ryzkou QUORIDA DE TREHO,
který ovšem startuje za Švýcarsko 

V Lyonu byl nejlepší Němec Daniel Deusser
na EQUITA VAN T ZORGVLIET

Foto FEI/M. Sattrup

Vítězem první kvalifikace západoevropské
ligy SP se v Oslo stal Ital Alberto Zorzi
s 11letou ryzkou FAIR LIGHT VAN T HEIKE 
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Západoevropská
liga naplno 

(Pokračování ze str. 5)

Drezurní pohár v Odense
Západoevropská liga drezurního Světového

poháru byla zahájena 23. října ve třetím
největším dánském městě Odense. Utkalo se
patnáct dvojic ze sedmi zemí. Na letošní
premiéře ty největší hvězdy drezurního nebe
chyběly, a tak dostaly příležitost i některé nové
neokoukané tváře.

Přesvědčivým vítězem se stal osmadva-
cetiletý Španěl Severo Jesus Lopez Jurado
s 10letým ryzákem LORENZO (Lord Loxley). Za
svůj test obdržel 82,060 % a potvrdil tak pátou
příčku, kterou získal na OH v Riu. Vítězný
jezdec trvale působí na severu Dánska, kde
pracuje jako trenér ve společnosti Helgstrand
Dressage.

Druhé místo obsadila zkušená švédská
reprezentantka Tinne Vilhelmson-Silfvén
s 13letým hnědákem PARIDON MAGI (Don
Primero). Za sestavu získala 79,555 % a s vý-
sledkem byla spokojená.

Třetí příčku obsadil 57letý norský rodák
soutěžící ve švédských barvách Rose Mathisen
s 12letým KWPN hnědákem ZUIDENWIND (Oo
Seven). Ten si výsledek pochvaloval. „Pro mého
hřebce to nebyl jen první Světový pohár, ale
také jeho první mezinárodní halová Grand Prix,
takže jsem s výsledkem velmi spokojen“. 

Také v předcházející Grand Prix zvítězil
Severo Jesus Lopez Jurado se 74,440 %. Druhý
Rose Mathisen byl ohodnocen 72,300 % před
Tinne Vilhelmson-Silfvén se 72,240 %. Kom-
pletní výsledky naleznete na
http://jbkhorseshows.dk/DK.aspx

Zahraniční rubriku připravil Václav K. Dvořák

Foto FEI/A. B. Ostergaard

Zahajovacím vítězem drezurního SP se
v Odense stal Španěl Severo Jesus Lopez
Jurado s 10letým ryzákem LORENZO

Druhé kolo v Lyonu
Součástí konkůru v Lyonu bylo také 2. kolo

Světového poháru v drezuře. Soutěž zcela
ovládla sedmačtyřicetiletá německá multi
šampiónka Isabell Werth s 11letou vrankou
WEIHEGOLD OLD (Don Schufro). Za volnou
sestavu od rozhodčích získala 90,09 %.
Potvrdila tím týmové zlato a individuální stříbro
z nedávných OH. Jak sama podotkla: „Tušila
jsem, že by moje klisna mohla jít dobře, ale že
získáme víc než 90 % jsem nečekala. Klisna se
od Ria skutečně zlepšila“.

Foto FEI/P. Costabadie

Druhé kolo v Lyonu získala německá
jezdkyně Isabell Werth s 11letou WEI-
HEGOLD OLD

Druhou příčku s pětiprocentní ztrátou obsadil
britský fenomén Carl Hester s hnědým
valachem NIP TUCK (Don Ruto). Zisk 80,22 %
je pro něj osobním rekordem ve volné sestavě. 

Třetí místo patřilo Holanďanovi Hans Peter
Minderhoudovi na hřebci GLOCKʼS JOHNSON
TN NOP (Jazz).

Nejtěsnější rozdíl 13 tisícin procenta byl mezi
čtvrtou Jessicou von Bredow-Werndl s hnědkou
ZAIRE-E a pátou Fabienne Lütkemeier
s ryzákem DʼAGOSTINO FRH. V soutěži
startovalo sedm dvojic, které reprezentovaly své
země na OH v Riu.

Také v úvodní Grand Prix zvítězila Isabell
Werth (83,940 %). Druhý byl se ziskem 78,320
% Carl Hester před Jessicou von Bredow-
Werndl (76,320 %).

Příští kolo Světového drezurního poháru
bude 17. – 20. listopadu ve Stuttgartu.

Průběžné pořadí FEI World Cup™
Dressage: 1. Kristy Oatley (AUS) 33,
2. Marcela Krinke Susmelj (SUI) 30, Terhi
Stegars (FIN) 30, 4. Inna Logutenkova (UKR)
28, 5. Juliane Brunkhorst (GER) 25, 6. Malene
Kohlschmidt Ebbesen (DEN) 24, 7. Anna von
Wend (FIN) 22, Sascha Schulz (LUX) 22. Mai
Tofte Olesen (DEN) 22, 10. Isabell Werth
(GER) 20, Judy Reynolds (IRL) 20, Morgan
Barbancon Mestre (ESP) 20, Severo Jesus
Jurado Lopez (ESP) 20 

Tento víkend (10. - 13. listopadu) se v italské
Veroně koná nejstarší světová výstava koní,
která byla založena již v roce 1898. Tradičně se
vedle komerční části výstavy ve Veroně
představí i stovky koní z celého světa. Součástí
je i další kolo západoevropské ligy Světového
poháru. Průběh výstavy můžete sledovat na
www.fieracavalli.it

Světový šampionát mladých koní ve vše-
strannosti se konal tradičně ve francouzském du
Lion d´Angers 20. - 23. října.

Mezi šestiletými si dobře vedl Robert Pokorný
na FLOOR (Boss, KWPN). Ten skončil po drezuře
mezi 40 koňmi na 21. místě, v krosu byl 18.
a parkur dokončil se 6 body. Celkově tak jeho
výkon stačil na 21. pozici.

O dva body za ním na 23. příčce skončila
Gabriela Slavíková na RONALDO (Radegast,
CZEWB). Třetím českým zástupcem mezi
šestiletými byl Miroslav Příhoda s FERREOLUS,
který ovšem nedokončil kros.

Mezi šestiletými zvítězil bronzový medailista
z Ria Christopher Burton na FIRE FLY (Zavall,
KWPN).

Soutěž sedmiletých měla na startu 59 dvojic.
Zde jsme měli jediného zástupce, ale ani tentokrát
Miroslav Příhoda (EAGLE EYE) soutěž
nedokončil.

Zde si vítězství odnesla Ingrid Klimke s WEIS-
SE DUENE (Clarimo, HOLST). Kompletní výsled-
ky na www.mondialdulion.com

CIC3* Ravena
Robert Pokorný se pak ještě vypravil ve dnech

4. - 6. listopadu do italské Raveny k tříhvězdové
soutěži. Zde nastoupilo 29 dvojic. Společně s Ro-
bertem Pokorný se dvěma koňmi startoval za ČR
i Petr Veselovský. Ani jeden z našich zástupců
ovšem soutěž nedokončil.

FEI Classics 2017
v Pau a Adelaide

Dvěma závody konce sezóny 2016 byl
zahájen další ročník seriálu nejprestižnějších
soutěží všestrannosti světa. Na programu byl
CCI4* ve francouzském Pau (13. - 16. října)
a International 3 Day Event v australském
Adelaide (3. - 6. listopadu).

V Pau si v konkurenci 49 dvojic nejlépe vedl
Maxime Livio na 12letém francouzském QALAS
DES MERS (Iolisco de Quinhon).

V Adelaide pak zvítězila domácí Hazel
Shannon na 11letém plnokrevném CLIFFORD.

Třetí soutěž již čeká na jaro 2017 a bude se
konat v USA v rámci Rolex Kentucky Tree Day
Event 27. - 30. dubna.

Foto FEI

Titul sedmiletých si z Lion d´Angers odnesla
Ingrid Klimke na WEISSE DUENE
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V úterý 1. listopadu zemřel
ve věku 82 let zakladatel
svinčického areálu pan
Jaroslav Podolán.

Pan Jaroslav Podolán
zahájil své budovatelské úsilí
především kvůli dětským
jezdcům z Mostu, kterých se v
60. letech ujal. Vše začalo
klisnou ROXANA od Františka
Žáka z Plzně. Dětský výcvik
pak pokračoval na dnes již
legendárním stádu arabek.

V průběhu let vystavěl
Jaroslav Podolán ve Svin-
čicích chov anglického plno-
krevníka i českého teplo-
krevníka. V největším roz-
květu zde bylo ustájeno 200
koní a Svinčice měly i úspěš-
nou dostihovou stáj.

Díky jeho úsilí vznikla na
konci 70. let v té době ne-
uvěřitelně exkluzivní jezdecká

hala, která se záhy stala dějištěm olympijské přípravy Jiřího Pecháčka
a Andreje Glatze pro OH v Moskvě. Do Moskvy se nakonec nejelo, ale
Jiří Pecháček a později i Zdeněk Krpela se stali svinčickými jezdci.

Postupně byly opraveny stáje až do současné kapacity, jezdecký
areál s otevřeným kolbištěm, vyjížďkové trasy, cvalová dráha.
Oploceno bylo 100 ha výběhů, vznikla žampionárna, hotel a v podstatě
byla obnovena celá vesnice Svinčice. Největším projektem byla ovšem
mostecká dostihová dráha. Ta vznikla na rozsáhlé důlní výsypce
v rámci rekultivace životního prostředí a jejímu vzniku zasvětil Jaroslav
Podolán téměř 20 let. Všechny tyto projekty slouží díky jeho
celoživotnímu nasazení široké veřejnosti dodnes. Poslední rozloučení
s Jaroslavem Podolánem se konalo 4. listopadu v Mostě.

Ve čtyřhvězdové soutěži v australském Adelaide, zařazené do seriálu FEI
Classics, zvítězila domácí Hazel Shannon na plnokrevném CLIFFORD

Rozloučení se sezónou ve Zduchovicích
O víkendu 12. - 13. listopadu se koná ve Zduchovicích poslední mítink

sezóny Indoor Tour Open. Na programu jsou skokové soutěže obtížnosti
-Z- až -S*- včetně soutěží pony.

Pečlivě se v Lipsku připravuje jubilejní 20. ročník veletrhu Partner Pferd,
při kterém tradičně řada návštěvníků z ČR sleduje i kvalifikaci
západoevropské ligy SP ve skákání, spřežení a voltiže.

Vedle celé řady tradičních předvedení hipologických aktivit bude
novinkou 20. ročníku i turnaj v koňském pólu. Účast na večerních
galashow přislíbila nejenom skupina ukrajinských kozáků, ale hlavní
celebritou bude v Lipsku Jean-Francois Pignon.

Vstupenky na všechny čtyři dny je možné zakoupit on-line na
www.partner-pferd.de/ticket Informace o vstupenkách a programu
naleznete na www.partner-pferd.de
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Koňská záchranka
nacvičovala

Brněnská veterinární záchranná služba Pet & Horse Emergency pořídila
důležitou výukovou pomůcku a světovou novinku, kterou je modelem koně pro
nácvik manipulace s velkými zvířaty. Model představuje koně v životní
velikosti, s reálnou váhou a všemi pohyblivými klouby. Nová pomůcka byla
poprvé využita v pondělí 17. října v Brně.

Model koně byl zakoupen v Anglii i díky příspěvku Jihomoravského kraje.
Bude používán při školení všech složek Integrovaného záchranného systému.

Záchranná služba Pet & Horse Emergency je neziskovou nestátní
organizací, která byla
založena v r. 2009 jako
„Koňská záchranka“.

Pondělí 17. října bylo
určeno přípravě hasičů
z Ostravy. Lektory školení byli
Tom Förchtgott a Pavel
Čechovský.

Další podrobnosti na:
www.KonskaZachranka.cz


