ČDP do druhé
dekády

Zemřel MVDr.
Jaromír Oulehla

V roce 2016 je na programu
již 11. ročník seriálové
soutěže Český drezurní
pohár

V neděli 24. ledna
zemřel ve věku nedožitých
74 let významný český
hipolog.
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Ještě pět týdnů o Rio de Janeiro
Tak jsme se dočkali. Všichni fanoušci jezdeckého sportu a Aleše Opatrného, kteří sledují souboj
našeho a tureckého jezdce o jediné postupové místo na OH v Riu, mohou být konečně spokojeni.
Turné po Arabských emirátech přineslo konečně našemu jezdci zcela průlomový výsledek. Ten by
snad mohl po 24 letech poslat české skokové jezdectví na olympijské hry. Slovíčko „snad” je ovšem
zcela na místě. Omar Karaevli v Dubaji „pošetřil” svojí jedničku DADJAK TER PUTTENEN. Již
tento víkend při CSI*** v Al Ain tak ukáže, jak se budou bodové zisky v závěrečných
kvalifikačních týdnech vyvíjet. Olympijská kvalifikace končí 6. března.

V tureckém obklíčení
V posledních týdnech se souboj Aleše
Opatrného o postupovou pozici do Brazílie
téměř plně soustředil na jeho souboj s Omarem
Karaevli. Tento dlouhodobě nejúspěšnější turecký jezdec byl téměř celou sezónu ve vedení
olympijského žebříčku skupiny C. Není ovšem
jediným Turkem, který bojuje o přední pozice.
Dalším v pořadí je s relativně nevelkým odstupem Derin Demirsoy (HARRY K), který
vedoucí dvojici velmi úspěšně sleduje. I tento
turecký internacionál získal v sedle své jedničky
HARRY K hodně bodů na arabském poloostrově, ale úspěšný byl i v západní Evropě na
soutěžích ve skandinávských zemích, Francii, či
Španělsku. Oproti svým dvěma konkurentům
soutěží tento jezdec nyní v západní Evropě a je

tedy otázkou zda získá startovní pozici v některém ze západoevropských Světových pohárů. Do konce olympijské kvalifikace to může být
již pouze tento týden ve francouzském Bordeaux (5. - 7. února). Pokud by tomu tak bylo,
mohl by být druhý Turek ještě překvapivě
nepříjemným konkurentem. Více to ovšem
vypadá na závěrečný finiš mezi naším jezdcem
a Omarem Karaevlim.

Kdo je Omar?
Turecký jezdec působí dlouhodobě v Evropě
a jeho domovská stáj je v rakouském středisku
Magna Racino v Ebreichsdorfu. Zde má trvale
ustájených okolo deseti koní a další, méně
zkušení, jsou pak ve výcvikové stáji v Polsku.
Omar Karaevli se těší v Ebreichsdorfu pověsti
velmi vlídného a slušného jezdce. Pověstné

Na olympiádu
s repelentem
Již i v informačním systému FEI jsou zveřejňovány zprávy lékařské komise Mezinárodního olympijského výboru ohledně viru
Zika. Od roku 2015 se v Brazílii nakazilo témto
virem přes 1,5 milionu lidí, z nichž ale asi 80%
nemělo téměř žádné symptomy onemocnění.
Mezinárodní olympijský výbor pochopitelně
prostřednictvím své lékařské komise vývoj
zdravotní situace v dějišti Her pečlivě sleduje.
Protože se má za prokázané, že virus
rozšiřují komáři je především snaha omezit
v okolí sportovišť všechny zdroje případných
komářích líhní, kterým jsou především stojaté
vody. Naštěstí Hry se konají v době brazilské
zimy v sušším a chladnějším období, které
výskyt komárů minimalizuje. Je jasné, že
přítomnost koní by aktivitu hmyzu mohla
znásobit. MOV vyzývá všechny sportovce ke
zvýšené ochraně proti hmyzímu kousnutí.
Protože se zatím zdá, že nemoc není s výjimkou těhotných žen nebezpečná,
zatím se žádná další opatření
nepřipravují.

Foto: emiratesequestriancentre.com

začíná být i jeho pedantství při ošetřování koní
na závodech. Olympijské kvalifikaci věnoval
v sezóně 2015 skutečně maximum a v případě,
že s Alešem Opatrným prohraje, bude to pro
něho obrovským zklamáním.

Pokusné počty
V době uzávěrky Jezdce č. 2. ještě nebyly
známy bodové zisky v olympijském žebříčku za
lednové soutěže. Kvalifikační podmínky ovšem
říkají, že za vítězství v soutěži kategorie C
(Velká cena) získává jezdec 80 bodů, pokud
soutěž dokončí více jak 30 dvojic. V Dubaji se
do cíle dostalo 24 koní a tak se bodový zisk krátí
o 10%. Navíc není anii jisté zda Velká cena
Dubaje byla zařazena do skupiny C (80 bodů)
nebo D (50 bodů). Aleš tak sice obdržel body za
vítězství, ale o jiné přišel tím, že se mu smazal
nejhorší z minulých 15 výsledků. Aleš tak
nezískal za 1. místo při GP v Dubaji zase tolik
bodů, aby to stačilo na nějaký významný náskok. Otázkou je, zda se vůbec do čela tabulky
dostal. Ať tak nebo tak, rozdíl mezi oběma
soupeři o účast na OH v Riu je i nadále velmi
těsný.
(Pokračování na str. 2)

Inzerce

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

Aleš Opatrný na stupních vítězů v Dubaji

tierwohl@jrs.cz
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Ještě pět ....

Foto: emiratesequestriancentre.com

(Dokončení ze str. 1)

Kdo z koho?
Únor tak bude především o zdraví obou koní,
kteří musí snést tuto nemilosrdnou „kvalifikační”
zátěž. Pokud by ACOVARO či DADJAK TER
PUTTENEN tomuto tlaku podlehli, bylo by pravděpodobně rozhodnuto. Souboj o Rio tak bude
napínavý až do úplného konce.
Již je jisté, že se odehraje výhradně na
Arabském poloostrově. Aleš Opatrný získal
pozvání k dalším startům. Po CSI3*-W v Al Ain
(4. - 6. února) bude následovat CSIO5* v Abu
Dhabi (17. - 20. února). Ze Spojených arabských emirátů se potom česká výprava vrátí do
Kataru. Tam je v Al Rayyan čeká CSI5* (24. - 27.
února). Poslední šance získat body do
olympijského žebříčku bude při CSI5* v Doha,
Al Shaqab ve dnech 2. až 5. března.

Grand Prix Dubaj
Vraťme se ale k Alešovu triumfu v sobotu
30. ledna v Dubaji. K Velké ceně (160 cm)
nastoupilo 28 koní. Turek Omar Karaevli mezi
nimi nechyběl. Rozhodl se ovšem startovat na
koni ROSO AU CROSNIER. S ním figuruje na
24. místě olympijského žebříčku a tak měl Aleš
o důležitou starost méně. Na startu nechyběli
jezdci Ukrajiny s René Tebbelem v čele a další
Němci jako např. Philipp Weishaupt. Pochopitelně nechyběla i kompletní elita arabského světa, kterou již dnes není radno podceňovat.
Přes základní parkur se do rozeskakování
dostala sedmička bezchybných. Těsně za jeho
branami skončil Omar Karaevli s jedním bodem
za překročení času. Čisté rozeskakování se
podařilo pouze třem jezdcům. Desetiletý
ACOVARO (Acodetto I) nepatří k nejrychlejším.
Štěstím pro české barvy bylo, že tři rychlejší
koně chybovali. René Tebbel na UCHINGO

Ještě pět týdnů potřebuje Aleš Opatrný udržet formu ACOVARA. Rozhodnuto o účasti na OH bude
ale pravděpodobně dříve. Možná, že již tento víkend v Ai Ain.
IMPERIO EGIPCIO byl v cíli o více jak tři
sekundy dříve, ovšem za cenu dvou chyb.
Jediným soupeřem tak byl našemu jezdci
další „Ukrajinec” tentokrát z Maďarska. Bezchybný Ferenc Szentirmai na QUICKDIAMOND
(Quick Lauro Z) ztrácel na 2. místě na Aleše

pouhých 0,34 sekundy. Třetí skončil Francouz
Frederic David na oldenburském BALOUSSINI
(Baloubet du Rouet).
Olympijský sen našeho jezdce se tak přiblížil
skutečně na dosah. Věřme, že byl úspěch při
Grand Prix v Dubaji tím zásadním krokem.

Aleš nemusí být jediný
O účast v Riu ale bojuje i naše nejlepší
paradrezuristka Anastasja Vištajlová. Ta se ve
dnech 21. - 23. ledna zúčastnila posledních
kvalifikačních závodů, na kterých bylo ještě
možné vybojovat letenku na paralympijské hry
do Brazílie.
Do holandského Genemuidenu se proto
sjela celá řada zástupců handicapovaných
jezdců z mnoha států. Mezi soutěžícími
z Evropy nechyběli jezdci z Dánska,
Německa, Francie a pochopitelně domácí
Holanďané. Vedle nich se na start postavili ovšem i soutěžící z Jižní Afriky, Japonska, Hongkongu a dokonce i ze Saudské
Arábie.
Objektivitu rozhodčích zajišťoval poněkud
tajemný kód. Soutěžící až do okamžiku
vjezdu na obdélník nevěděl, který rozhodčí
a z jakého místa ho bude posuzovat. Po
každé soutěži se navíc sbor rozhodčích
obměňoval.
Naše zástupkyně soutěžila na dvou koních.
V minulém Jezdci jsme popsali cestu LATY
BRANDYS (rodina Kinských dal Borgo) do
českého týmu, která se tak postavila vedle
tradiční vranky DOMINIQUE.
Zahajovalo se ve čtvrtek 21. ledna v úloze
Team test IA. Oba výkony naší zástupkyně
byly velmi vydařené. S DOMINIQUE získala
Anastasja 68.7% a šesté místo. LATA
BRANDYS byla ještě lepší a známka 69.2%
stačila v desetičlenném poli na bramborovou
pozici.
O den později přišla na řadu úloha
Individual test IA. Opět byly oba výkony velmi
dobré. DOMINIQUE startovala druhá. Získala
vynikajících 71.36% a ujala se vedení. I na
LATA BRANDYS
předvedla Anastasja
Vištajlová suverénní jízdu. Velmi dobrých
70.8% stačilo, stejně jako předešlý den, na
velmi slušné čtvrté místo.
Důležitější ovšem bylo, že DOMINIQUE
udržela vedení a tak při večerním deko-

rování zněla česká
hymna.
Stejně jako v klasické drezuře i paradrezura
vrcholí
Volnou sestavou na
hudbu. Naše jezdkyně měla připravenu zbrusu novou
sestavu.
Bohužel
vyvrcholení nebylo
úspěšnou
tečkou.
DOMINIQUE
se
uprostřed úlohy lekla
blesku ze zasklené
restaurace a protože
se
jí
nepodařilo
v průběhu půl minuty
uklidnit, byla naše
jezdkyně vyloučena.
Volná jízda však
nebyla kvalifikační
olympijskou soutěží,
a tak nejdůležitější
cíl
závodů
byl
splněn. Do paralympijského
žebříčku
byly získány další
body a česká dvojice
se opět přiblížila
k vytouženému snu.
Nyní musíme počkat na aktualizaci
paralympijského žebříčku. FEI by pak Anastasja Vištajlová (uprostřed) při dekorování své vítězné úlohy
následně
měla
nebude ještě vyhráno. Česká paraolympijská
rozhodnout, kteří jezdci nominaci do Ria
výprava zatím nemá (především ekonomické)
skutečně získají.
zkušenosti s přepravou koně na OH a tak by
Budou peníze na letenku?
byla účast české parajezdkyně jistě výJiž nyní je ovšem jisté, že i v případě zaznamnou finanční zátěží. Doufejme tedy, že
řazení Anastasji Vištajlové do reprev případě pozitivní zprávy z Lausanne
zentačního týmu českých paraolympioniků
nepřijdou ekonomické rozpaky z Prahy.
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Zimní jezdecký
pohár zahájen
První kolo zimního Jezdeckého poháru
uspořádali v Trojanovicích v sobotu 16. ledna. Na programu byly soutěže spřežení.
Účast ovlivnila sněhová kalamita, ale i tak se
soutěžilo ve všech kategoriích. Soutěž jednospřeží vyhrál Pavel Drbohlav (JK Pamela
Bylany) před Otou Barešem ( 3K Přední
Lhota) a Markétou Sedlinskou (Jalový Dvůr).
Mezi osmi dvojspřežími si nejlépe vedl
Marek Jirgala (AK Mont). Druhé i třetí místo
obsadil Petr Vlašic (Ranč Ladná).
Čtyřspřeží byla v Trojanovicích pouze dvě
a zvítězil Jaroslav Juráň (Juráň-Valentino)
před Petrem Vlašicem.
Jezdecký pohár pak pokračoval druhým
kolem v sobotu 30. ledna v Hradištku u Sadské. Zde již byla účast početnější a do
Hradištka dorazilo 36 spřežení. Ve dvoukolové soutěži jednospřeží potvrdila formu
z Trojanovic Markéta Sedlinská. Mezi 14 kočáry obsadila první a třetí příčku a mezi ní se
vklínil Milan Domes (Dolní Dunajovice).
Dvojspřeží (13) ovládl Petr Vlašic na
prvním i druhém místě, který tentokrát
s oběma spřeženími překonal Marka Jirgalu.
Čtyřek bylo v Hradištku osm a vítězství
získal pro Národní hřebčín Jiří Nesvačil jun.
Petr Vlašic skončil druhý a třetí příčku si odvezl Jiří Nesvačil st. (Moravský Krumlov).
Zimní Jezdecký pohár se nyní přesouvá
do Nových zámků u Litovle, kde se v sobotu
6. února koná letošní první skokové kolo.
Spřežení pokračují 13. února ve Slatiňanech.
Kompletní výsledky na
www.jezdeckypohar.cz

Foto I. Krejza

Jiří Nesvačil ml. zvítězil v kategorii čtyřspřeží ve druhém kole Zimního poháru, které se konalo v Hradištku
u Sadské 30. ledna

Foto I. Krejza

Pavel Drbohlav byl prvním vítězem roku 2016 v Trojanovicích

Foto I. Krejza

V Hradištku nechyběli ani pony a mezi pěti spřeženími byla
nejlepší Monika Pospíšilová (JK Boharyně)
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Ze zahraničí

19krát Partner Pferd
V polovině ledna
se na lipském výstavišti už po devatenácté pořádala velkolepá jezdecká přehlídka Partner Pferd.
Lipsko je z ČR téměř
za rohem a tak byl
veletrh
příležitostí
mnoha českým příznivcům jezdectví ke
sledování tří Světových pohárů.
Branami veletržního areálu letos prošlo rekordních 68,5 tisíce návštěvníků a ne
všichni přišli za vrcholovým sportem. Velký
zájem byl o prodejní butiky více než dvě stě
padesáti vystavovatelů ve dvou rozsáhlých halách, předvádějících celou škálu nejrůznějších
doplňků pro jezdce a koně. Mnohé přilákal
i pestrý doprovodný program. Jeho součástí
byly rozmanité ukázky jezdectví, prezentace
plemen koní a nechyběli ani velbloudi a oslové. Velký ohlas měla soutěž týmů složených
z jezdců, koní a psů. Pro děti byli připraveni
pony.

Stovky koní a desítky Čechů
Sportovních soutěží se zúčastnilo 245 jezdců,
voltižérů a vozatajů, kteří předvedli bezmála
500 koní. Konkůr měl po celou dobu skvělou
atmosféru a z tváří všech přítomných bylo cítit,
že zde zapustil pevné kořeny. V ochozech bylo
mnoho návštěvníků z České republiky, kteří
využili příležitosti zúčastnit se tak vynikajícího
jezdeckého podniku v blízkosti našich hranic.
My jsme byli i rádi, že se nám podařilo vyšetřit
chvíli na prohlídku impozantního památníku,
připomínajícího Napoleonovu porážku v Bitvě
národů v říjnu 1813. Nejdůležitější součástí
programu však byly tři kvalifikace Světového
poháru. Ten skokový byl již devátým kolem
západoevropské ligy 2015/2016.

Poslední voltiž a spřežení
Voltižní SP v Lipsku vrcholil poslední pátou
kvalifikací. Na startu byl i Lukáš Klouda. Tomu
se velmi vydařil závěrečný volný program, ale
i tak to stačilo pouze na 6. příčku. Zvítězil
domácí Jannis Drewell a druhý byl jeho krajan

Lukáš Klouda byl v Lipsku šestý

Erik Oese. Náš Lukáš Klouda s celkovým
ziskem 20 kvalifikačních bodů skončil na
celkovém šestém místě. Důležité je, že se tak
kvalifikoval do finále SP, které se koná 3. – 6.
března v Dortmundu.
Velkou atrakcí pro diváky byla i tentokrát
soutěž čtyřspřeží. I ta v Lipsku končila svoji
kvalifikaci a rozhodovalo se o účast ve finále.
V bouřlivé atmosféře potvrdil svoji dominanci
Australan Boyd Excel. Druhá příčka byla
překvapením a obsadil ji švýcarský amatér
Jerome Voutaz. Protože Exell v Lipsku již
nebodoval, Švýcar za ní získal plný počet
10 bodů a kvalifikoval se tak do finále. Třetí byl
domácí Rainer Duen. Vozatajci budou mít své
finále 4. – 7. února v Bordeaux.

Devátý SP ve skákání
Vynikající úroveň měly i skokové soutěže. Byli
jsme rádi, že Českou republiku zastupovala
Zuzana Zelinková. Ve čtvrtek v zahajovacím
skákáni se s hřebcem CALERI II (Calido I)
umístila bezchybnou jízdou na ještě dotovaném
13. místě.
V páteční kvalifikaci na Velkou cenu ji však
jedna chyba v pomalejším čase odsunula na
33. příčku a to bylo na Velkou cenu málo.
Startovala tak ještě v sobotním Šampionátu
města Lipska. Se 13 body ale
skončila v závěru výsledkové listiny.
K výkonu CALERIHO poznamenala
majitelka koně a prezidentka ČJF
Olga Plachá: „K účasti v hlavní Velké
ceně bylo k dispozici pouhých šest
pozic a kvalifikační výkon s jednou
chybou na postup bohužel nestačil.
Lipsko bylo pro CALERIHo stejně
jako vloni opožděným vyvrcholením
sezóny 2015 a nyní bude mít téměř
dva měsíce volno.”
V sobotní Velké ceně Lipska
triumfoval fenomén posledních měsíců Christian Ahlmann, tentokrát
s 11letým běloušem CORNADO II
(Cornet Obolensky). Za vítězství si
odvážel od listopadového Stuttgartu
už čtvrtý osobní automobil.
Skvělou podívanou, bohužel již
bez českého zástupce poskytla i nedělní Velká cena. V napínavém
rozeskakování se nakonec stal
překvapivým vítězem domácí mladík
Niklas Krieg s 12letou holštýnskou
CARELLA (Clearway). Měl velké
štěstí, když o patnáct setin rychlejší
Olivier Philippaerts s 10letou bělkou
H&M LEGEND OF LOVE (Landzauber) shodil závěrečnou stacionátu.
Nyní se všichni příznivci Lipska
mohou těšit na 20. ročník tohoto
podniku, který se bude konat od
19. do 22. ledna 2017.
Kompletní výsledky na
www.partnerpferd.de

Lipsko 9. kolo Longines FEI World Cup
Jumping: 1. Niklas Krieg - CARELLA (GER)
0/0 38,04; 2. Denis Lynch - ALL STAR 5 (IRL)
0/0 41,04; 3. Harrie Smolders - DON VHP Z
(NED) 0/0 46,85; 4. Gregory Wathelet ELDORADO VAN HET VIJVERHOF (BEL)
0/4 37,81; 5. Olivier Philippaerts - H&M
LEGEND OF LOVE (BEL) 0/4 37,89;
6. Sergio Alvarez Moya - CARLO (ESP 0/4
37,99; 7. Simon Delestre - CHESALL (FRA)
0/4 38,12; 8. Kevin Staut - REVEUR DE
HURTEBISE HDC (FRA 0/4 39,08; 9. Guido
Klatte - QINGHAI (GER 0/4 39,76; 10. Philipp
Weishaupt - LIBERTY SON (GER 0/4 40,14;
11. Paul Estermann - CASTLEFIELD
ECLIPSE (SUI) 0/4 46,50; 12. Bertram Allen
- MOLLY MALONE (IRL) 0/8 38,69;
13. Jessica Mendoza - SPIRIT T (GBR) 0/8
43,00; 14. Pius Schwizer - LEONARD DE LA
FERME CH (SUI) 0/8 46,62

Foto K.-H. Frieler

Vítězství ve Světovém poháru v Lipsku je
doposud největším úspěchem kariéry německého mladíka Niklase Kriega (CARELLA)
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Isabell je zpět

Reportáže
Foto A. Bronkhorst

Sedmé kolo Západoevropské ligy drezurního
Světového poháru bylo na pořadu v sobotu
30. ledna ve vyprodané RAI aréně v Amsterodamu. Soutěž měla velmi dobrou úroveň
a favority byli především domácí reprezentanti.
Už proto, že v páteční Grand Prix obsadili prvá
tři místa. Zde zvítězil Edward Gal s vraníkem
GLOCKʼS VOICE (De Niro) a druhý byl Diederik
van Silfhout s tm. hnědákem ARLANDO NOP
(Paddox) a třetí příčku obsadil Hans Peter
Minderhoud s 15letým ryzákem GLOCKʼS
FLIRT (Florestan I). Jessica von Bredow-Werndl
byla čtvrtá a Isabell Werth za Charlotte Dujardin
až šestá.

Isabell Werth na WEIHEGOLD OLD zvítězila
v sedmém kole SP v drezuře v Amsterodamu
Charlotte Dujardin s od svého trenéra
„půjčeným“ hřebcem UTHOPIA (Metall).
Domácí favorité Hans Peter Minderhoud

Curych byl
předposlední
Předposlední kolo skokového Světového
poháru bylo na pořadu 31. ledna v Curychu.
Parkur stavěl domácí Gerard Lachat a tři čtvrtiny
startujících zde měli potíže. Chyby byly na
trojskoku oxer - kolmý skok – oxer, často padala
vysoká branka z bílých prken v druhé polovině
parkuru a nejčastěji byla na zemi vrchní bariéra
z „a“ stacionáty dvojskoku. Jen devítce jezdců
z 39 členného startovního pole se podařilo přejít
kurz bez chyby.
Rozeskakování zahajoval následovník populární švýcarské jezdecké dynastie třiadvacetiletý Martin Fuchs s 10letým běloušem
CLOONEY (Cornet Obolensky). Před domácím
publikem se chtěl ukázat, ale spadla mu již
zmiňovaná branka, v rozeskakování číslo 3.
Nadšenou jízdu předvedl i jeho vrstevník,
vítěz z minulého kola v Lipsku Niklas Krieg
s 12letou holštýnkou CARELLA (Clearway). Čas
měl sice ještě rychlejší, ale ani on se nevyvaroval zaváhání na druhém skoku.
Italský internacionál Piergiorgio Bucci s ryzákem CASALLO Z (Casall) rozebral v přehnaném
tempu celý dvojskok.
Michael Whitaker s ryzákem VIKING (Jacomar) zaváhal na úvodní stacionátě dvojskoku
a pak již raději neriskoval.
Chybu na brance udělal i pečlivě jezdící Niels
Bruynseels s 10letou hnědkou CAS DE
LIBERTE (Cracky Z).
První čistý parkur ukázala Edwina TopsAlexander s báječnou skokankou CARETINA
DE JOTER (Caretino).
I fenomén poslední doby Christian Ahlmann
s 12letým ryzím hřebcem EPLEASER VAN T
HEIKE (For Pleasure) shodil stále obávanější
bílou branku.
Výbornou formu potvrdil Denis Lynch s 13letým hřebcem ALL STAR (Argentinus). Stejně

a Edward Gal nejeli nijak špatně, ale jejich sestavy tentokrát stačily jen na pátou a šestou příčku.
Na pořadu Západoevropské ligy zbývají ještě
dvě kola. V neděli 21. února v Neumünsteru
(GER) a v sobotu 12. března 2016 v 's-Hertogenbosch (NED).
Kompletní výsledky na
www.jumpingamsterdam.nl
Amsterodam 7. kolo Reem Acra FEI World
Cup Dressage: 1.
Isabell Werth WEIHEGOLD OLD (GER) 83,450; 2. Jessica
von Bredow-Werndl - UNEE BB (GER)
83,350; 3. Diederik van Silfhout - ARLANDO
NOP (NED) 82,750; 4. Charlotte Dujardin UTHOPIA (GBR) 82,375; 5. Hans Peter
Minderhoud - GLOCKʼS FLIRT (NED) 82,250;
6. Edward Gal - GLOCKʼS VOICE (NED)
82,100; 7. Patrik Kittel - WATERMILL
SCANDIC (SWE) 79,950; 8. Fanny Verliefden
- ANNARICO (BEL) 78,975; 9. Anna Kasprzak
DONNPERIGNON
(DEN)
78,175;
10. Emmelie Scholtens - APACHE (NED)
75,450; 11. Beata Stremier - RUBICON D
(POL) 75,125; 12. Jorinde Verwimp - TIAMO
(BEL) 74,625; 13. Jeroen Devroe - ERES Dl
(BEL) 74,350; 14. Agnete Kirk Thinggaard JOJO AZ (DEN) 73,900; 15. Anne Lene
Holmen - RAINBOW DANCER (NOR)
71,200.

WEIHEGOLD do Ria?
Ve volné sestavě však bylo všechno jinak.
Nečekaně se do čela dostala šestinásobná zlatá
olympijská vítězka Isabell Werth. Ta premiérově
sedlala figurantní 11letou oldenburskou vrankou
WEIHEGOLD OLD (Don Schufro). Jela velmi
energicky a krásná klisna v technicky náročné
úloze ochotně spolupracovala. Předvedla dobrou piaffu, krásný prodloužený klus a prostornou
pasáž. Vysoké známky dostala také za cvalovou
část úlohy, za hudbu i celkový soulad.
WEIHEGOLD doposud jezdila spolupracovnice
Isabell Werth, sedmadvacetiletá Beatrice
Buchwald. Na tiskové konferenci Isabel vysvětlila, že byly s Beatrice dopředu domluveny.
„Je to případná volba pro německý tým na
letošní olympijské hry. Sedím na WEIHEGOLD,
abych jí předala své zkušenosti, ale Bea jí bude
jezdit i nadále. Hledáme ale všechny možnosti
pro Rio.“ (Na OH nemůže Beatrice Buchwald
startovat, protože není členkou reprezentačního
kádru Německa).
Skvělou sestavu předvedla i druhá z německých reprezentantek Jessica von BredowWerndl s 15letým vraníkem UNEE BB (Gribaldi)
a za svoji zkušenější kolegyní zaostala jen
o jednu desetinu procenta.
Nejlepším z Holanďanů byl nakonec nejmladší z nich Diederik van Silfhout na ARLANDO NOP. Čtvrté místo obsadila světová jednička
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Reem Acra FEI World Cup dressage
2015/2016 po 7. kole: 1. Patrik Kittel SWE –
65; 2. Jessica von Bredow-Werndl GER – 64;
3. Hans Peter Minderhoud NED – 61;
4. Isabell Werth GER – 57; 5. Marcela Krinke
Susmelj SUI – 52; 6. Edward Gal NED – 49;
7. Agnete Kirk Thinggaard DEN – 44;
8. Beatriz Ferrer-Salat ESP – 40; 9. Inna
Logutenkova UKR – 39; 10. Fabienne
Lütkemeier GER – 38; 11. Goncales Carvalho
POR – 37; 12. Valentina Truppa ITA – 34;
13. Diederik van Silfhout NED – 33; 13. Judy
Reynolds IRL – 33; 15. Jenny Larsson
SWE – 27
trasou ještě o třicet sedm setin rychleji. Podařilo
se mu zvítězit v domácím prostředí a ovace
nadšeného publika nebraly konce.
V tabulce se na postupové místo po svém
druhém startu ve SP vyhoupl německý mladík
Niklas Krieg. Hodně si polepšil i Denis Lynch. Na
dohled postupující osmnáctky se dostal také
Pius Schwizer. Jemu ale zatím na 30. příčce
ještě osm bodů chybí. Může se o ně pokusit
v závěrečné kvalifikaci tuto sobotu (5. - 7. února)
v jihofrancouzském Bordeaux. Finále bude
23. - 28. března v Göteborgu.
Kompletní výsledky na www.mercedes-csi.ch
Curych 10. kolo Longines FEI World Cup
Jumping: 1. Pius Schwizer - PSG FUTURE
(SUI) 0/0 41,97; 2. Denis Lynch - ALL STAR
(IRL) 0/0 42,34; 3. Edwina Tops-Alexander CARETINA DE JOTER (AUS) 0/0 45,31;
4. Michael Whitaker - VIKING (GBR) 0/4
39,89; 5. Niklas Krieg - CARELLA (GER) 0/4
41,78; 6. Martin Fuchs - CLOONEY (SUI) 0/4
41,92; 7. Niels Bruynseels - CAS DE
LIBERTE (BEL) 0/4 43,99; 8. Christian
Ahlmann - EPLEASER VAN T HEIKE (GER)
0/4 43,99; 9. Piergiorgio Bucci - CASALLO Z
(ITA) 0/8 43,04.

Domácí publikum vítězstvím v Curychu nadchnul
Pius Schwizer s PSG FUTURE
jako před dvěma týdny v Lipsku, projel kurzem
ve skvělém čase a bez chyby. Na vítězství to
však ani tentokrát nestačilo.
Poslední startující byl bouřlivě podporovaný
Pius Schwizer s 12letým holštýnem PSG
FUTURE (Cash and Carry). Se štěstím prolétl

Longines FEI World Cup Jumping 2015/2016
po 9. kole: 1. Christian Ahlmann GER – 86;
2. Simon Delestre FRA – 61; 3. Harrie
Smolders NED – 57; 4. Jos Verlooy BEL – 50;
5. Audrey Coulter USA – 46; 6. Pénélope
Leprevost FRA – 45; 7. Nicola Philippaerts BEL
– 42; 8. Henrik von Eckermann SWE – 39;
9. Marco Kutscher GER – 37; 10. Max Kühner
AUT – 37; 11. Daniel Deusser GER – 36;
12. Romain Duguet SUI – 35; 13. Denis Lynch
IRL – 34; 14. Kevin Staut FRA – 34; 15. Niklas
Krieg GER – 32; 16. Olivier Philippaerts BEL –
32; 17. Marcus Ehning GER – 32; 18. Douglas
Lindelöw SWE – 31; 19. Patrick Stühlmeyer
GER – 31
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Galavečer pony
Letošní galavečer ponysportu se koná v sobotu 13. ledna v areálu Sport&Relax centrum
v Benešově. Začátek programu, do kterého je
zahrnut i bowlingový turnaj je v 17:00 hodin. Na
galavečeru bude představen i nový partner
Stylšampionátu pony - firma John Deere. Pro
zájemce o účast přinášíme již pouze informaci
organizátorů: vstupenky jsou definitivně
vyprodány. Podrobnosti na: ponyeuweb.cz
nebo na scentrum.eu

Poprvé v tomto roce
i do Zduchovic
V sobotu a v neděli 13. a 14. února se koná
první ze tří halových závodů série Zduchovice
Indoor Tour Open. Parkury staví Petr Mašek
a na programu jsou soutěže od 100 cm do -S*-.
Pro pony pak stupně -ZP- až -SP-. Další kola se
ve Zduchovicích budou konat 27. - 28. února
a 12. - 13. března.

V reprezentativním prostředí České zemědělské univerzity uspořádal ve dnech 30. a 31. ledna
oblastní výbor ČJF Praha školení a refreshing národních stewardů. Trojici lektorů (Bohumil Rejnek,
Radovan Šalek a Jan Metelka) naslouchalo přes 40 účastníků. Akce tak byla premiérou zamýšlené
budoucí spolupráce mezi ČZU a ČJF při zajištění edukativní činnosti. Byla tak i první zkouškou na
výrazně rozsáhlejší akci, kterou bude Mezinárodní kurz veterinárních lékařů FEI, který v areálu
ČZU v Praze - Suchdole připravuje ČJF na 9. - 10. dubna.

Český drezurní pohár do druhé dekády
V roce 2016 se bude konat již 11. ročník seriálové soutěže Český drezurní pohár. První ze sedmi
kvalifikačních kol se uskuteční 29. dubna – 1. května v areálu Jezdecké společnosti Equitana
Martinice, která je opět hlavním pořadatelem Poháru. V Martinicích se bude ve dnech 9. – 11. září
konat i finále 2016. Dlouhodobou vizí organizátorů ČDP je přibližovat českou drezuru mezinárodní
úrovni. Povzbuzením bylo vyjádření mezinárodního rozhodčího Gotthilfa Riexingera, který při
loňském finále prohlásil, že šest až osm koní by mohlo dosáhnout slušných výsledků i v zahraniční
konkurenci.
V letošním ročníku ČDP rozhodli organizátoři navrátit k tradici dvou kategorií - Top Ten Cup
a Challenge Cup. Podle vyjádření jednoho z organizátorů ČDP Tomáše Vašáryho je snaha vrátit na
české obdélníky i úroveň GP. Bohužel pro samostatnou kategorii je však
v ČR stále málo dvojic.
Kategorie Challenge Cup je příležitostí pro dva typy soutěžících. První
jsou zkušení jezdci závodící na mladých koních, druhou pak děti a junioři,
kteří naopak soutěží na zkušených matadorech.
Novým pořadatelem je letos jezdecký Resort Zduchovice, který ovšem
není v pořadatelství drezurních soutěží žádným nováčkem. Kompletní
informace o ČDP naleznete na ceskydrezurnipohar.cz

U25 v Olomouci
CSI3*-W J&T Banka, které se budou konat již třetím rokem v Olomouci
letos ve dnech 23. do 26. června budou tentokrát i příležitostí pro mladé
jezdce. Poprvé budou zařazeny do evropského seriáklu soutěží jezdců do
25 let (U25) European Youngster Cup. Seriál se v ČR pojede poprvé
v historii. Túra U25 nahradí CSIY pro jezdce do 21 let a tím dostanou
příležitost další mladí jezdci. Speciální tůra buide vypsána i pro mladé koně
ve věku 6 a 7 let. Informace o letošním největším mezinárodním střetnutí
skokových jezdců v ČR na www.csiolomouc.cz

Obnovená Pražská
jezdecká liga
Oblastní výbor ČJF Praha se rozhodl po letech
opět obnovit výkonnostní žebříčky jezdců registrovaných v oblasti Praha v minulosti
vyhlašované jako Pražská jezdecká liga. Pořadí
jezdců je zpracováváno na základě hodnocení
Parkur Index Vojtěchem Záhorou. Žebříčky
budou vyhlašovány ve třech výkonnostních
kategoriích ve skocích i drezuře a ve dvou
věkových kategoriích jezdců na pony.
Ve skákání jsou jezdci rozděleni na výkonnostní skupiny do 115 cm, do 130 cm a od
135 cm. V drezuře pak na výkonnost do -L-,
výkonnost -S- a -ST- a těžší. Slavnostní vyhlášení
nejlepších jezdců PJL proběhne odpoledne před
galavečerem jezdeckého sportu v Praze na Žofíně v sobotu 5. března.
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Devátý Champions Tour
V letošním roce pořádá Jezdecká škola Equus Kinsky v Hradištku
u Sadské již 9. ročník série skokových závodů Champions Tour. V jejím
závěru jsou nejúspěšnější jezdci jednotlivých kol zváni k účasti ve velkém
finále s dotací 100 000,- Kč o titul šampiona ročníku.
Historie Champions Tour se začala psát v roce 2007 pod názvem Elite
Tour. Jednotlivá kola měli názvy podle atraktivních partnerů Lamborghini
Cup, Bentley Cup, Jaguar Cup, Land Rover Cup, John Deere Cup, Th
Horse Cup, Nutri Horse Cup a pod. V roce 2010 pak byl seriál přejmenován na Champions Tour.
Popularitě závodů přispívají základní kola s nízkým startovným a cenově dostupným ustájením. V těchto kolech se ovšem také nejezdí o mimořádné výhry, ale především o postup do finále. V něm pak pozvaní
neplatí startovné ani ustájení. Ve finále seriálu postupuje první desítka do
rozeskakování Top Ten Cup a zde je již lákadlem vysoká dotace.
Letošní Champions Tour 2016 startuje 1. - 3. dubna. Další kola jsou na
programu 6. - 8. května, 27. - 29. května, 17. - 19. června a 22. - 24. července. Finále devátého ročníku je na programu 2. - 4. září. Závody
zahajuje vždy v pátek hobby soutěž a vrcholí úrovní -ST- nebo -T-.
Informace a rozpisy najdete na www.equus-kinsky.cz

Foto L. Klingora

Tradičním partnerem v Hradištku u Sadské je v posledních letech
společnost Strom a její stroje značky John Deere

Jaromír Oulehla zemřel
Všechny příznivce koní zasáhla zpráva o náhlém úmrtí MVDr. Jaromíra Oulehly, která se do světa rozeběhla v neděli 24. ledna. Tento
charismatický hippolog byl v ČR obzvláště oblíben a potvrzoval to
neutuchající zájem o jeho přednášky a semináře. Věhlas si získal, když
v letech 1985 až 2000 stál v čele tak významné rakouské instituce, jakou
je Španische Hofreitschule a hřebčín v Piberu. Po roce 1989 pak, po
změně společenského režimu, spolupracoval i s českými odborníky
a pochopitelně i s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem.
Jaromír Oulehla by letos oslavil 74. narozeniny.
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Mapa pokrytí signálem kanálů Sport 5 a Regionální TV CZ

Jezdecký magazín 2016
Také v letošním roce je možné každý čtvrtek sledovat na televizních obrazovkách Jezdecký magazín EquiTV. Naplánováno je 40 dílů a první byl již odvysílán
28. ledna. Jezdecký magazín můžete sledovat na kanále Sport 5 a Regionální televize CZ. Oba naladíte ve všech krajích ČR v pozemním digitálním multiplexu
RS8. Konkrétně se jedná o Prahu (Praha město), střední Čechy (Cukrák), Karlovy Vary (Tři kříže), Olomouc (Radíkov), Plzeň (Krkavec), České Budějovice
(Kleť), Brno (Barvičova), Hradec Králové (Hodešovice), Pardubice (budova TKB), Ústí nad Labem (Klíše), Jihlavu (Rudný), Liberec (budova Krajského úřadu),
Zlín (Tlustá hora), Ostrava (Hošťálkovice), Mikulov (Děvín) a Nový Jičín (Veselský kopec). Regionální televizi i kanál Sport 5 naladíte také na satelitu Astra 3B
(23,5°E). Programy jsou zařazeny také v sítích DVB-C a IPTV kabelových operátorů. Sport 5 můžete sledovat navíc prostřednictvím online služby na
www.zapni.tv. Do své programové nabídky zahrnuje Jezdecký magazín i regionální televize OIK.
Jezdecký magazín EquiTV uvidíte i na EquiTV.cz a na portálu Equichannel.cz, Jezdci.cz (vč. FB Jezdci.cz) nebo na YouTube kanálu EquiTV. Do svého
internetového archivu jej zařazuje i kanál Sport 5.
Obsahem 15minutového magazínu budou opět reportáže z jezdeckých závodů, chovatelských či jiných hipologických akcí, dále rozhovory se zajímavými
osobnostmi, návštěvy jezdeckých center, ale také kvíz, či SMS soutěž o ceny a pozvánky na jezdecké akce. Podrobnosti na www.jezdeckymagazin.cz
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