Registrace k elektronickému
odběru zpravodaje Jezdec zdarma
Rok 2017 je zásadní změnou v historii Jezdce
a pro jeho pravidelné bezplatné zasílání se můžete
registrovat na stránce www.jezdec.cz v rubrice
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Nový Jezdec v roce 2017

Vážení čtenáři, v rukou máte poslední číslo
Jezdce roku 2016. Zpravodaj jezdec má za sebou
24. sezónu a stal se díky tomu, že byl po většinu
času vydáván jako čtrnáctideník, skutečnou kronikou
českého jezdectví. Většinu této kroniky mají čtenáři
k dispozici prostřednictvím volně přístupného archivu
na elektronických stránkách Jezdce. Není mnoho
sportovních situací uplynulých 24 let jezdeckého
života, na které bychom v Jezdci zapomněli. Od roku
1996 pak byl souhrn toho skutečně důležitého
připomínán ještě i na stránkách Jezdecké ročenky.
I ty jsou součástí elektronického archivu.
Když v roce 1993 vznikla myšlenka vydávání
zpravodaje Jezdec, jejím hlavním motivem byla
aktuálnost přinášených zpráv. Česká republika se
stále ještě vypořádávala s akutními problémy
relativně nedávno zhrouceného socialismu. Výrobní
lhůta jediného odborného časopisu s jezdeckou
tématikou byla dva měsíce. Generace dnešních
čtenářů již nemohou uvěřit, že popis a komentář
Velké pardubické dostávali příznivci koní pod
stromeček a zpravodajství z letních OH jsme čítávali
uprostřed pokročilého podzimu. Skutečnost, že se
v neděli konaná akce objevila na stránkách tištěného
média v pátek, byla obrovskou senzací.
To vše je historií. Informace se na nás valí ze
všech stran a vše co není on-line je zastaralé. Jezdec
se ovšem snaží i nadále zásobovat své čtenáře
souhrnem toho nejdůležitějšího i když, oproti on-line
systémům, již „pouze“ ve čtrnáctidenních cyklech.
Tištěná média se ovšem pomalu ale jistě
přesouvají z mainstreamových pozic do zadních řad.
Donedávna nedostižný internet byl z kancelářské

podoby stolního počítače zasunut do kapes jako chytrý
telefon. WiFi sítí jsme již zcela opředeni. Je neuvěřitelné, že když jsme zahajovali s otcem Přemyslem vydávání Jezdce, byl největší a pro nás
neuvěřitelnou novinkou telefonní přenos dokumentů
pomocí faxu.
Přesto se Jezdci daří obhajovat pozici na odborném
trhu tištěných médií. Pravděpodobně proto, že nikdy
nebyl pro svoji úzkou odbornost určen široké laické
veřejnosti a tudíž nebyl ani nabízen v prodejní
distribuční síti. Bezesporu to je jeden z důvodů, proč si
udržel stabilní okruh věrných předplatitelů. Mnozí z Vás
se proto již dotazovali, proč v Jezdci nepřichází
standardní informace pro předplatitele pro rok 2017.
Vám všem za projevení takové přízně děkuji. A právě
Vám musím dnes oznámit, že tento Jezdec je v tištěné
podobě na jakou jste byli po léta zvyklí, Jezdcem
posledním.
Stalo se toho za 24 let hodně. Jak ve sportovním
jezdeckém světě, tak v našem osobním. Dnes již jen
stěží vzpomeneme všech osobností, které Jezdec
provázel i na jejich poslední cestě. Čas zařídil, že se
z dětských jezdců stali seniorští reprezentanti, mnozí
nedávno nadějní mladí již kariéru ukončili a celá
garnitura začínajících funkcionářů, nedávno střídající
minulou generaci, odešla či odchází do výslužby.
Publicistika byla a je již více jak polovinu mého
aktivního věku náplní mého života. Zprostředkovávat
informace, kterým by nechyběla odbornost a pravá
koňařina byla mojí základní snahou. Věřím, že se mi to
dařilo a daří. Určitě i proto, že jsem nikdy neztratil
osobní a každodenní kontakt s koňmi. Dennodenní
přítomnost v sedle, či při výcviku nových jezdců, je pro

každého odborníka důležitou součástí stálého
a celoživotního objevování jezdecké hipologie.
Kontakt s nastupující hipologickou generací mě
navíc naplňuje nadějí, že ne všechno z hipologické
odbornosti našich předků bude zapomenuto. V posledních letech mi tuto práci umožnila rozvíjet
i Česká zemědělská univerzita, kde jsem členem
hipologického týmu. A najednou začalo být těch židlí
mnoho. Pozice našich živých koní je zatím
neotřesitelná. Pozice mých studentů je stále
důležitější. Nejsnadněji nahraditelnou se tak stala
pozice mé jezdecké novinařiny.
Jezdec je ovšem dobrá značka. Na její pověsti má
zásluhu celá řada spolupracovníků. V čele je
pochopitelně moje rodina, která se všechny ty roky
musela smířit s pravidelným rytmem uzávěrek
zpravodaje. Do dnešního dne jich bylo 560.
Manželka Ilona pak je nejenom mým korektorem, ale
především i prvním čtenářem a kritikem názorů
a komentářů.
Důležitým momentem v historii Jezdce byla
i spolupráce s MVDr. Norbertem Zálišem. Ta
nakonec vyústila vydáním všech jeho pěti titulů
Scripta Equestrica, které zájemcům o hipologii
distribuuje redakce dodnes. V posledních letech pak
obohacuje Jezdce svými mnohaletými zkušenostmi
na poli zahraničního zpravodajství Karel V. Dvořák.
Přes vše řečené mě stále těší, že mohu svými
názory ovlivňovat jezdeckou společnost. Již téměř
čtyři roky i prostřednictvím sítě facebook. A právě její
dosah mě přesvědčil, že i tisková podoba Jezdce
musí prodělat proměnu z tradičně tištěného média
na elektronické. Jezdec tak ze života svých čtenářů
nemizí.
Na stránkách www.jezdec.cz již nyní naleznete
elektronický formulář k bezplatnému zasílání Jezdce
v elektronické interaktivní formě. Stačí jen zcela
jednoduchá registrace a budete moci být i nadále
členem klubu čtenářů Jezdce.
Jedním z prvních, které jsem o této zásadní
přeměně Jezdce informoval, byl mnohaletý odborník,
československý reprezentant a dlouholetý čtenář
Jezdce MVDr. Juraj Hanulay. Dnes již 87letý, ale
stále neuvěřitelně vitální guru naší jezdecké historie
přijal informaci o tom, že Jezdce nebude již
pravidelně nalézat ve své schránce na dopisy sice
trochu posmutněle, ale současně s moudrým
konstatováním: Vždy když něco končí, něco jiného
začíná. Doufám, že i pro Vás všechny bude
internetová podoba Jezdce novým začátkem.
Vše nejlepší v novém roce Vám přeje
Ing. Cyril Neumann
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Upravený ČDP 2017
12. ročník Českého drezurního poháru bude
mít ve dvou případech upravený harmonogram
kvalifikačních kol. Důvodem je termín MČR v
drezuře, který byl změněn kvůli dodatečně
uvedenému termínu juniorského ME.

Kvalifikační kola ČDP 2017
6. - 7. května
27. - 28. května
10. - 11. června
23. - 25. června
5. - 6. srpna
12. - 13. srpna
18. - 20. srpna
7. - 10. září

Equitana Martinice
Farma Borová
JK Panská Lícha
Resort Zduchovice
Kralovický Dvůr
Grunt Galatík Těšánky
JO Agro Cheb Nebanice
FINÁLE Equitana Martinice

The FEI Nations Cup

Sezóna startuje v lednu
Úvodní kolo Zimního Jezdeckého poháru bude patřit spřežení. Zahajovacím pořadatelem roku
2017 bude v sobotu 28. ledna v Hradištku u Sadské Jaroslav Jandl. Novinkou budou i hobby soutěže.
Jedna z nich pak bude určena dětem.
O pohárové body se bude bojovat v kategoriích jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Na programu
však bude i kategorie dvojspřeží pony. Nabitý program bude zahájen již v 7:30. Zájemci se mohou
hlásit do 16. ledna 2017 prostřednictvím on-line přihlašovacího systému České jezdecké federace.

Dressage FEI World Cup
Salzburk
Čtvrté kolo bylo na
pořadu 11. prosince
v Rakousku. Startovalo třináct dvojic ze
sedmi zemí. Přesvědčivě zvítězila německá reprezentantka Dorothee Schneider s
19letým tm. hnědákem SHOWTIME FRH
(Sandro Hit) před vítězem z prvního kola
v Odense, španělským olympionikem Severo
Jesus Jurado Lopezem na 10letém LORENZO
(Lord Loxley). I v předcházející Grand Prix zvítězila Dorothee Schneider (80,560%).
Dressage FEI World Cup Salzburk
1. Dorothee Schneider - SHOWTIME FRH
(GER) 85,292; 2. Severo Jesus Jurado Lopez LORENZO (ESP) 80,273; 3. Jessica von
Bredow-Werndl - UNEE BB (GER) 79,275;
4. Fabienne Lütkemeier - DʼAGOSTINO FRH
(GER) 78,222; 5. Madeleine Witte-Vrees CENNIN (NED) 77,027; 6. Kristy Oatley - DU
SOLEIL (AUS) 76,998; 7. Hubertus Schmidt IMPERIO (GER) 76,131; 8. Rikke Svane FINCKENSTEIN TSF (DEN) 74,896; 9. Borja
Carrascosa - FOCO LOCO W (ESP) 74,567....

Úspěšný Aleš
V Salzburku v rámci konkůru Mevisto
Amadeus Horse Show CSI4* probíhaly také
skokové soutěže, kterých se zúčastnili i naši
reprezentanti. Největšího úspěchu dosáhl Aleš
Opatrný v pátek, když v sedle 13letého
hnědáka DIMARO V D LOOISE HEIDE
(Kashmir van Schuttershof) mezi čtyřiceti čtyřmi
konkurenty zvítězil v soutěži do 150 cm, započítávané do světového žebříčku.
Kompletní výsledky na http://horsedeluxe.at

Londýn
Každoroční jezdecký svátek byl od 13. do
19. prosince v předvánočním Londýně.
V populární hale Olympia se konal drezurní
Světový pohár ve středu 14. prosince.

Ve volné sestavě zvítězil domácí favorit,
devětačtyřicetiletý Carl Hester s 12letým hnědým
valachem NIP TUCK (Don Ruto). Druhou příčku
obsadil Holanďan Hans Peter Minderhoud
s 15letým ryzákem GLOCKʼS FLIRT (Florestan I)
a třetí byl jeho krajan Edward Gal se 14letým
vraníkem GLOCKʼS VOICE (De Niro).

Valegro se loučil
Hned po dekorování zaplněná hala dojatě
sledovala rozloučení s drezurním fenoménem
posledních pěti let, legendárním 14letým
hnědákem VALEGRO (Negro). Spolu se svou
jezdkyní Charlotte Dujardin získali vedle mnoha
světových rekordů i tři zlaté a jednu stříbrnou
medaili na dvou olympijských hrách. Dále mají
dvě zlaté a jednu stříbrnou ze Světových her, pět
zlatých, jednu stříbrnou a jednu bronzovou
medaili ze tří mistrovství Evropy. Jsou i dvojnásobnými finálovými vítězi Světového poháru. Valegro odchází
na vrcholu své kariéry a drezurní
svět za něj bude jen velmi těžko
hledat náhradu.
Další kolo drezurního poháru
bude 28. ledna 2017 v Amsterdamu. V únoru budou dvě kvalifikace v Neumünsteru (GER)
a Göteborgu (SWE). Poslední
bude v březnu v 's-Hertogenbosch
(NED).
Finále se koná v USA v Omaze
ve státě Nebrasca (27. března - 2.
dubna).

Skoková komise FEI rozhodla, že finále The
FEI Nations Cup (dříve Furusiyya) se bude opět,
již po páté konat v září 2017 Barceloně.
V nadcházející sezóně bude 19 kvalifikací
v 19 zemích. Celkem bude soutěžit 46 národních
celků. Kvalifikační soutěže se uskuteční ve
čtyřech oblastech: 1. evropská divize, 2. evropská divize, Severní Amerika a Střední
východ. Kvalifikace týmů z Jižní Ameriky, Afriky,
Asie a Austrálie budou stanoveny prostřednictvím Longines žebříčku.
V Evropské divizi 1 bude osm kvalifikací, v Evropské divizi 2 šest. V Severní Americe budou tři
kvalifikace a na Středním východě jedna.
Ve finále, které se bude konat ve dnech
28. září - 1. října 2017, se utká celkem 18 družstev (plus domácí tým, pokud by se nekvalifikoval).
V 1. evropské divizi budou v sezóně 2017
startovat: Nizozemsko, Irsko, Německo,
Švýcarsko, Švédsko, Francie, Itálie, Španělsko.
Pořadí po 5. kole Dressage FEI World Cup
2016/2017: 1. Judy Reynolds IRL – 45,
2. Kristy Oatley AUS – 44, 3. Fabienne
Lütkemeier GER – 41, 3. Marcela Krinke
Susmelj SUI – 41, 5. Isabell Werth GER – 40,
6. Carl Hester GBR – 37, 6. Severo Ježíš
Jurado Lopez ESP – 37, 6. Inna Logutenkova
UKR – 37, 9. Hubertus Schmidt GER – 31,
10. Jessica von Bredow-Werndl GER – 30,
10. Mai Tofte Olesen DEN – 30, 10. Terhi
Stegars FIN – 30

Dressage FEI World Cup
Londýn 1. Carl Hester - NIP
TUCK (GBR) 84,669; 2. Hans
Peter Minderhoud - GLOCKʼS
FLIRT (NED) 81,880; 3. Edward
Gal - GLOCKʼS VOICE (NED)
80,467; 4. Judy Reynolds VANCOUVER K (IRL) 78,269;
5. Hayley Watson-Greaves RUBINS NITE (GBR) 77,574;
6.
Henriette Andersen
WARLOCKS CHARM (GBR)
76,987; 7. Michael Eilberg MARKOV
(GBR)
75,934;
8. Emile Faurie - WEEKEND
FUN (GBR) 75,831; 9. Katja
Gevers - THRILLER (NED)
74,963; 10. Mai Tofte Olesen RUSTIQUE (DEN) 73,303....

Zahraniční rubriku připravil Václav K. Dvořák

V londýnské Olympia Hall se se svojí hvězdnou kariérou
rozloučil 14letý VALEGRO
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Halový Grand Slam v Paříži pro Watheleta
První prosincovou neděli (1. - 4. 12.) se v Paříži
konal Longines Grand Prix Masters. Ten je
součástí halového Grand Slamu, který bude
pokračovat 12. února v Hong Kongu.
Do rozeskakování parkuru Uliana Vezzani se
z 45členného pole kvalifikovalo osm jezdců.

Gregory Wathelet s 12letým belgickým hřebcem
VAN HET VIJVERHOF získal vítězství v Paříži
Prvním bezchybným byl vítěz letošního Hong
Kong Masters (také zařazen do Grand Slam)
John Whitaker s 11letou holštýnkou ORNELLAIA

(For Pleasure). Ten nechtěl chybovat a to se mu
rozvážnou jízdou podařilo.
Skvělou jízdou pak nadchnul diváky stříbrný
z letošního ME Gregory Wathelet s 12letým
belgickým hřebcem ELDORADO VAN HET
VIJVERHOF (Thunder van de Zuuthoeve). Měl
i štěstí, ale do vedení šel s časem
o šest vteřin rychlejším.
Velkou honičku pak předvedl
Bertram Allen s 9letým běloušem
HECTOR VAN D'ABDIJHOEVE
(Cabrio van de Heffinck). Ten však
mezi skoky několikrát vyhodil,
ztratil rytmus a v cíli mu 22 setin
chybělo.
Adept na miliónovou prémii,
vítěz z Los Angeles Daniel Deusser s 12letou hnědkou EQUITA
VAN'T ZORGVLIET (Cassini I) jel
překvapivě opatrně a na vedení
v soutěži mu dvě vteřiny chyběly.
Světová dvojka, Simon Delestre
na CHESALL ZIMEQUEST (Casall) najel hodně zešikma široký
oxer a zastavil. Žádnou další chybu
neudělal, ale časová ztráta byla
veliká.
Za vítězství si Gregory Wathelet
odvezl šek v hodnotě 115 500 eur.
Naději na milionovou prémii má
nyní Gregory Wathelet. Musel by
v únoru zvítězit v Hong Kongu
a následně i v září v Los Angeles.
Milión proto, že vítězství by byla
získána ve dvou sezónách. Pokud
ELDORADO by někdo dokázal triumfovat ve
všech třech po sobě jdoucích
Velkých cenách během jednoho
roku, je pro něho připraven Super bonus
v hodnotě 2 250 000 eur. Kompletní výsledky na
www.longinesmasters.com

Top Ten a GP v Ženěvě
Nejlepších deset

Rolex Grand Prix
Velká cena se v Ženevě jezdila už po padesáté
šesté. Vedle nejprestižnějších světových soutěží
v Calgary a v Cáchách je nedílnou součástí Rolex
Grand Slamu. Na parkuru s trojskokem a dvěma
dvojskoky se utkalo čtyřicet jezdců. Do
rozeskakování se nakonec dostalo šestnáct jezdců.
První startoval Niels Bruynseels s 10letou CAS
DE LIBERTE (Cracky Z). Zajel dobře, ale nechtěl
příliš riskovat.
Senzační parkur zajel Brazilec Pedro Veniss
s 12letým ryzákem QUABRI DE LʼISLE (Kannan).

(Caretino). Pedro Veniss byl však stále o půldruhé
sekundy rychlejší.
Olivier Philippaerts s 10letou bělkou H&M
LEGEND OF LOVE (Landzauber) zajel dobře
a velmi rychle. Do vedení mu chybělo jen málo.
Hodně rychle jel i Kevin Staut s valachem
REVEUR DE HURTEBISE HDC (Kashmir van der
Schuttershof). Na vedoucího Brazilce mu však
vteřina chyběla.
Posledním jezdcem soutěže byl Scott Brash
s 15letou hnědkou URSULA XII (Ahorn). Hodně se
snažil navázat na své letošní vítězství ve Spruce
Meadows, ale přes velkou snahu mu 45 setin
chybělo.
Překvapivým vítězem se stal mladý brazilský
olympionik Pedro Veniss, pro kterého to byl největší
úspěch dosavadní kariéry. Odměnou mu bylo 400
tisíc švýcarských franků (372,295 eur) a už se těší
do červencových Cách. Kompletní výsledky na
www.chi-geneve.ch

Longines FEI World Cup
La Coruña
Sedmé kolo skokového WC hostila
11. prosince premiérově v jezdeckém centru
Casas Novas španělská La Coruña. Soutěže se
zúčastnilo čtyřicet jezdců z osmnácti zemí
a parkury stavěl domácí Santiago Varela.
V dramatickém rozeskakování sedmi dvojic
zvítězil jedenapadesátiletý ve Francii působící
Kolumbijec Carlos Lopez s 11letým tm.
hnědákem ADMARA 2 (Padinus). O pouhé čtyři
desetiny pomalejší byla Švýcarka Jane
Richard-Philips s 13letým francouzským
hnědákem PABLO DE VIRTON (Andiamo).
Třetí příčku obsadil německý fenomén
Ludger Beerbaum s holštýnským ryzákem
CASELLO (Casall) před Henrikem von
Eckermannem s 10letou vestfálskou hnědkou
MARY LOU (Montendro). Kompletní výsledky
na www.csicasasnovas.com

Londýn
Osmá kvalifikace byla na programu v neděli
18. prosince. Na startu se představilo třicet pět
jezdců, včetně pěti z první světové desítky.
Před nelehkým úkolem postavit parkur na
patřičné úrovni v nevelké Olympii byl postaven
domácí designer Kelvin Bywater. Vypořádal se
s tím velmi dobře a do rozeskakování se
nakonec podívalo třináct jezdců.
Trasa rozeskakování se ukázala hodně
náročná a dlouho se nikomu nedařilo přejít čistě.
První skvělou jízdu předvedl Ben Maher
s ryzkou DIVA ll (Kannan). Měl i štěstí, ale bylo
to úžasné. Dohnat ho chtěla Laura Kraut
s 9letou holštýnkou ZEREMONIA (Cero II), ale
chyběla jí bezmála sekunda. Velmi dobře jel
také John Whitaker s 11letou hnědkou
ORNELLAIA, jen ještě o poznání pomaleji.
Hodně riskoval Nicola Philippaerts s 9letým
běloušem H &M HARLEY VD BISSCHOP (Dulf
van den Bisschop) a zařadil se na průběžné
druhé místo.
Něco úžasného pak ukázal Scott Brash
s 10letou hnědkou HELLO MʼLADY (Indoctro).
Kurzem doslova prolétl a zkrátil čas týmového
kolegy o 12 setin.
Příští kolo série se koná v belgickém
Mechelenu v pátek 30. prosince. Kompletní
výsledky na www.olympiahorseshow.com

Druhý prosincový víkend byl ve znamení
jednoho z nejvýznamnějších světových konkůrů.
Na startu soutěže pro elitní světovou desítku se
seřadili Steve Guerdat (CORBINIAN,Cornet
Obolensky), Scott Brash (HELLO M'LADY,
Indoctro), Pénélope Leprevost (VAGABOND DE
LA POMME, Vigo d´Arsouilles), Kevin Staut
(REVEUR DE HURTEBISE HDC, Kashmir van
Schuttershof), Marcus Ehning (PRET A TOUT,
Hiram Chambertin), Eric Lamaze (FINE LADY 5,
Forsyth FRH, Daniel Deusser (FIRST CLASS VAN
EECKELGHEM, Balou du Rouet), Kent Farrington
(CREEDANCE, Lord Z), Simon Delestre
(CHADINO, Chacco-Blue) a Christian Ahlmann
(TALOUBET Z, Galoubet A).
Po prvním kole byli bezchybní Steve Guerdat,
Pénélope Leprevost, Kevin Staut, Eric Lamaze
a Christian Ahlmann.
Druhé kolo bylo zkrácené a jezdilo se
v obráceném pořadí podle výsledku prvního
parkuru. Při rovnosti bodů rozhodoval čas druhého
kola. Vynikající čistou a rychlou jízdu předvedl
Christian Ahlmann. Pénélope Leprevost pod tlakem
chybovala. Domácí Steve Guerdat jel s velkou
podporou publika rychle, ale na Ahlmanna mu
sekunda chyběla. Kevin Staut přehnal tempo ve
dvojskoku.
Posledním startujícím byl Eric Lamaze a předvedl něco úžasného. Skvělou jízdou zkrátil
vynikající Ahlmannův čas ještě o půl vteřiny
a suverénně zvítězil.
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Posledním životní start absolvoval v Ženevě
legendární 15letý hnědák Steve Guerdata
NINO DES BUISSONNETS (Kannan).
Bohužel při Velké ceně po šikmém nájezdu
NINO vybočil. Po dekorování se ale i tak
konalo emotivní loučení.
Naplno riskoval a všechno mu vyšlo. Hned bylo
jasné, že toto se jen tak nedohoní.
Další čistý byla Harrie Smolders, ale hřebec
DON VHP Z (Diamant de Semilly) není z nejrychlejších.
Rychlou a elegantní jízdu zajel Rolf-Göran
Bengtsson s úspěšným plemeníkem CASALL ASK

Pořadí po 8. kole Longines FEI World Cup
2016/2017: 1. Kevin Staut FRA – 56,
2. Lorenzo de Luca ITA – 53, 3. Steve Guerdat
SUI – 44, 4. Romain Duguet SUI – 43,
5. Marcus Ehning GER – 41, 6. Scott Brash
GBR – 35, 7. Denis Lynch IRL – 34, 8. Lauren
Hough USA – 33, 9. Simon Delestre FRA – 31,
10. Nicola Philippaerts BEL – 31.....

Zadarmo na Equitanu
Hipologický veletrh Equitana, který
je pořádán v německém Essenu
každé dva roky, je na programu 18. 26. března 2017. O propagaci v ČR se stará
Progres Partners Advertising, s. r. o., která nabízí
zájemcům z ČR vstupenky zdarma. Informace
získáte na: Olga Pešková, equitana@ppa.cz, tel.
277 010 660.
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