
XXIV. ročník | číslo 4
18. 3. 2016 – 7. 4. 2016

Hans Günter Winkler - 90 let

Na letošním CHIO v Cáchách
bude největší celebritou jedna
z ikon skokového jezdectví
20. století - H. G. Winkler, který
v červenci oslaví životní
jubileum.

Koně na Žofíně

V sobotu 5. března se na
pražském Žofíně konalo další
slavnostní vyhodnocení Koní
a Jezdců roku.
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Inzerce

Sezóna  2015
skončila 6. března
Redakce Jezdce je zahrnována stále

nedočkavými dotazy na Jezdeckou ročenku.
Práce na jejím 19. pokračování je před koncem.
Za redakci této kroniky jezdeckého sportu již
téměř posledních 20 let musím prozradit, že
jsme letos skutečně čekali s uzávěrkou
poněkud déle. Stejně jako většina z Vás jsme
s napětím sledovali zápas Aleše Opatrného
o účast na OH 2016. Věřili jsme v jeho postup
a chtěli jeho bohatýrskou anabázi v Arábii
v Jezdecké ročence zdůraznit.

Tak jako rok 2016 bude rokem olympijských
her, doufali jsme, že sezóna 2015 bude
uzavřena návratem českého skokového jezdce
na OH. Pokud by se to Alešovi povedlo, byl by
v poválečné historii, po Jiřím Pecháčkovi (OH
Barcelona 1992), teprve druhým českým
skokovým jezdcem v české výpravě. Zařadil by
se po bok olympioniků římských her (1960)
Františka Hrůzika  (všestrannost) a Františka
Šembery (drezura), již zmíněného Jiřího
Pecháčka, a pak již pouze Jaroslava Hatly
(2004 Athény, 2008 Peking - Hong Kong).

Bohužel se tak nestalo. Aleš i česká veřejnost
musela podruhé spolknout hořkou pilulku
donedávna sice senzačního, ale bohužel stále
ještě nepostupového druhého místa. V Ša-
moríně unikla olympijská účast českému týmu
i díky administrativním kouzlům, která umož-
ňuje olympijský systém. V Arábii chyběly
k postupu dva cvalové skoky. Jezdecká
ročenka 2015 bude i tak patřit 
i prvním dvěma měsícům roku 
2016. 

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

Neúprosné olympijské počty
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Ještě dva týdny před definitivní uzávěrkou olympijské kvalifikace byl po
úspěšném zvládnutí náročného CSI v Al Ain Aleš Opatrný na prvním místě
průběžné tabulky před svým konkurentem Omerem Karaevli z Turecka.
Všichni jsme doufali, že už tam zůstane. Jenže, hned další týden
(24. - 27. února), před neúprosně se blížící tečkou za olympijskou kvalifikací
(6. března) se oba olympijští adepti utkali znovu. V okázalém katarském
areálu při CSI 5* Al Rayyan byl turecký reprezentant o pár stupňů lepší.

Protože se olympijské body udělovaly za umístění, o jejich výši roz-
hodovaly skutečně milimetry na překážkách a setiny vteřin v cíli.  Následně
pak zbývala ještě jedna šance. Další přepychový arabský areál v Al Shaqab
pořádal úplně poslední kvalifikaci. Zde šlo do tuhého. Bohatě dotované
CSI5* přilákalo světovou extratřídu a bylo jasné, že prosadit se na bodovaná
místa bude velmi těžké. Alešovi se to přesto podařilo. Bohužel i tak byly
olympijské počty k českému jezdci neúprosné. Na OH do Ria jede Omer
Karaevli. Začněme ovšem předposlední kapitolou v Al Rayyan.

Areál v Al Shaqab

Foto: CHI Al Shaqab

Al Rayyan rozhodlo
Konkůru se účastnili především jezdci tam-

ního regionu. Ze světové špičky pouze Luciana
Diniz a Edwina Tops- Alexander.

Po čtvrteční „150“ se nic neměnilo, protože
Aleš Opatrný s 10letým oldenburským valachem
ACOVARO (Acodetto I) skončil patnáctý a Ka-
raevli s 13letým belgickým hnědákem DADJAK
TER PUTTENEN (Toulon) hned za ním, a za to
žádné body nebyly.

Ke zlomu došlo v pátek v soutěži do 155 cm.
Startovalo zde jen sedmnáct jezdců. Oba, kteří
nás zajímali především, přešli základní parkur
čistě. Zatímco ovšem DADJAK zůstal s nulou
i v rozeskakování, ACOVARO dvakrát chyboval.
Karaevli tak skončil druhý a Aleš pátý. Turecký
soupeř se tak vrátil do čela kvalifikace.

V sobotu ve Velké ceně do 160 cm vyhrála
Luciana Diniz, Karaevli se čtyřmi body se umístil
na šesté příčce a Aleš po dvou chybách byl
třináctý. Na čele kvalifikace byl tak opět
Karaevli, ale rozdíl nebyl nijak dramatický. 

V Al Shaqab
s extratřídou

Závěrečný podnik tohoto turné byl na pořadu
2. – 5. března v katarské metropoli Doha
v luxusním areálu Al Shaqab. Byl to velmi
prestižní CSI5* s vysokými dotacemi a sjela se
vynikající konkurence. Parkury stavěl Frank
Rothenberger.

Podle původních předpokladů měl už ACO-
VARO odpočívat. K neuvěřitelným zážitkům
olympijské kvalifikace ovšem patří i skutečnost,
jak ACOVARO fyzicky sérii těžkých konkurů
prostál. V Al Shaqab byl opět plný energie,
zdravotně v pořádku a ve výborné formě, kterou
v plné míře prokázal.

Ve středeční soutěži do 150 cm startoval
jenom turecký reprezentant a umístil se na
devatenácté příčce.

Ve čtvrtek již soutěžili oba. Aleš i jeho turecký
protivník dali ovšem příležitost svým druhým
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V Brně dvakrát Juráň
Čtvrté kolo Zimního Jezdeckého poháru spřežení se konalo v sobotu 27. února v hale Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Byly vypsány tři

soutěže spřežení a jedna hobby soutěž pro jednospřeží. Celkem dorazilo do Brna 41 spřežení. V jednospřeží potvrdili svoje postavení v Zimním
poháru MVDr. Markéta Sedlinská (Ekofarma Jalový Dvůr) a Pavel Drbohlav (Pamela Bylany). Markéta Sedlinská byla s oběmi svými spřeženími
na 1. a 2. místě a Pavel Drbohlav skončil třetí. Pavel Drbohlav si tak po čtyřech závodech seriálu s 35 body udržel vedení právě před Markétou
Sedlinskou (31).

Obě další prvenství již patřila Jaroslavu Juráňovi (Valentino). Ten nejprve s rozdílem 3,32 bodu porazil Petra Vlašice s dvojspřežím a následně nenalezl
přemožitele ani mezi pěti soupeři ve čtyřspřeží. I mezi čtyřkami skončil ještě s těsnějším rozdílem na 2. příčce Petr Vlašic.

V průběžném pořadí seriálu ale vede mezi dvojspřežími stále Marek Jirgala před Petrem Vlašicem. Čtyřkám vévodí Petr Vlašic před Josefem Hroudou
a Jiřím Nesvačilem jun. Závěrečné kolo a finále celého seriálu je na programu v neděli 20. března při Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem.

Kompletní informace na www.jezdeckypohar.cz nebo na www.jezdeckyfestival.cz

Při čtvrtém kole Zimního poháru spřežení v Brně zvítězil jak s dvojspřežím, tak se
čtyřspřežím, Jaroslav Juráň (Valentino)

V jednospřeží byla nejúspěšnější MVDr. Markéta Sedlinská
(Ekofarma Jalový Dvůr)

Foto I. Krejza

Při třetím kole Zimního jezdeckého poháru zvítězil v Hradištku Jiří Luža na
CAPRUSE (Schneider Plzeň)

Na Hradištku podruhé
Jiří Luža

Třetí skokové kolo Zimního Jezdeckého poháru se konalo v so-
botu 5. března a to podruhé za sebou v Hradištku u Sadské.
Vítězství v nejtěžší úrovni Big Tour (-S*-) opět získal Jiří Luža ze
stáje Schneider Plzeň. V sedle CAPRUS byl nejrychlejší ve finále
sedmi nejlepších (tři z nejlepší desítky dvojic k finále nenastoupili).
Mezi finalisty byla ovšem ze základního kola bezchybná pouze
Barbora Vojtková na nestárnoucím CARUSO Medimade (Gestüt
Melichar). Nakonec se na čele seřadila trojice se součtem 4 bodů.
Jiří Luža byl nejrychlejší před Sárou Kalivodovou s LADY JANE
(Čes. Budějovice) a právě Barborou Vojtkovou. Jiří Luža tak byl po
třech kvalifikačních kolech před čtvrtým pokračováním seriálu
(17. března) a následným finále (8. března) v Lysé n. L. na čele
průběžného pořadí Big Tour.

Druhá příčka patřila Tereze Mückové (Hořátev-Nymburk) a třetí
místo obsadil Zdeněk Palička.

Tereza Mücková ovšem hrála v Hradištku prim ve střední tůře
(-L*-). Zvítězila na CHILLI ROUGE a tím vyrovanala bodový zisk
Jiřího Luži. Společně s ním pak vede průběžnou tabulku střední tůry
a dvojici sleduje na třetím místě Jaroslav Hatla.

V malé tůře byla před samotným finále na čele Lucie Strnadlová.
O letošních vítězích všech tří úrovni se rozhoduje právě nyní při

Jezdecké festivalu v Lysé nad Labem. Kompletní výsledky
naleznete na www.jezdeckypohar.cz, podrobnosti o Jezdeckém
festivalu najdete na www.jezdeckyfestival.cz 

Patnáct let
Skokových pohárů
Seriál Český skokový pohár vstupuje v roce

2016 do své patnácté sezony. Ročník 2016
přináší novinku, kterou je samostatná soutěž pro
jezdce do 25 let - U25. V rozpisu tak vedle
tradičních úrovní jednotlivých túr přibude nový
seriál. Ročník 2016 bude mít 12 závodů a tudíž
i 12 Velkých cen s výškou až do 155 cm. Stejně
jako pro ostatní úrovně i U25 bude mít v rámci
zářijového finále svoje vyvrcholení, do kterého
postoupí nejlepších 20 kvalifikovaných dvojic.
Sezónu tradičně otevírá Jezdecká společnost
Equitana Martinice a Velká cena Martinic je na
programu ve dnech 21. – 24. dubna.

O týden později se bude soutěžit v Brně
Veveří a v polovině května se ČSP přesune do
Ostravy. V termínu 19. – 22. května bude na
programu Velká cena Kolína v Němčicích. Před
letní přestávkou pak jezdce ČSP přivítá ještě

Litomyšl, kde se bude soutěžit během prvního
červnového víkendu ve dnech 9. – 12. června.

Celý 15. ročník ČSP vyvrcholí opět
v Olomouci a finále je naplánováno na 22. až 25.
září.

Na zahajovací mítink Českého skokového
poháru v Martinicích je již možné se hlásit
prostřednictvím on-line přihlašovacího systému
ČJF. Parkury bude stavět Chorvat Eduard
Petrovič. Kompletní info na
www.ceskyskokovypohar.cz

V Martinicích
nejenom finále ČDP
I v letošním roce se finále Českého drezurního

poháru chystá do Martinic. Naplánováno je na
8. - 11. září, ale letos bude pojato zcela nově. Čtyři
soutěžní dny nebudou pouze drezurní. Drezurní
program doplní soutěže ve skocích jak pro koně,

tak pro pony. Skokové soutěže budou rozděleny
podle úrovní do jednotlivých túr a celý soutěžní
víkend ponese název Czech Equestrian Masters
(CEM). Zpestřením celého programu bude i týmová
soutěž, která všechny tři disciplíny propojí.

Spoluorganizátor celého mítinku, ředitel
společnosti Equitana, si od akce slibuje především
propojení jezdecké společnosti a pestrý program
pro diváky. U zrodu celého projektu stál společně
s jednatelem Českého drezurního poháru
Tomášem Vašárym a inspiraci čerpali oba
protagonisté v zahraničních závodech založených
na podobných principech.

Webové stránky soutěže najdete na
www.czechequestrianmasters.cz, 
na případné dotazy získáte odpovědi na emailu
reditel@equitana.cz.
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Francouz Simon Delestre vystřídal po 11 měsících Brita Scott Brashe na čele světového
skokového žebříčku Longines Rankings.V uplynulé sezóně zaznamenal francouzský
olympionik z Londýna největší úspěch na evropském šampionátu v Cáchách, kde získal
individuální bronz. Nyní se 34 letý jezdec již chystá do Göteborgu, když v letošní
kvalifikaci západoevropské ligy získal 2. příčku.

Kdo jede
do Ria?

V neděli 6. března byly uzavřeny
olympijské skokové kvalifikace. Postup
ze skupiny A - severozápadní Evro-
pa pro Irsko zajistil Bertram Allen

(15. v konečné tabulce).
Ze skupiny B - jihozápadní Evropa to byla Luciana Diniz

(2.) pro Portugalsko.
Skupinu C - střední a východní Evropa a střední Asie

vyhrál Omer Karaevli (55.) pro Turecko a skupinu F - Afrika
a Střední východ Abdelkebir Ouaddar (9.) pro Maroko. Dvě
místa pro Belgii za umístění v popředí konečné kvalifikační
tabulky získali Gregory Wathelet (7.) a Jerome Guery (12.).
Pro Itálii získal jednu pozici Emanuele Gaudiano (19.) a pro
Egypt Karim Elzoghby (26.)

To, že uvedení jezdci pro své země získali olympijské
posty, však automaticky neznamená, že budou v Riu
startovat. Konečnou nominaci, koho poslat do Brazílie, mají
v pravomoci Olympijské výbory jednotlivých zemí.

Na Pan Amerických hrách po dvou místech získaly
Kolumbie a Venezuela a po jednom postu Peru a Uruguay.
Jedno místo z kvalifikace v Hagenu má rezervované
i Tchaj-wan. 

Týmy, které se již v průběhu roku 2015 na OH
kvalifikovaly jsou: hostitelská Brazílie, Nizozemí, Francie,
USA, Německo, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie,
Španělsko, Kanada, Argentina, Katar, Ukrajina, Japonsko
a Austrálie.

Místo OH GCT a Superliga
Celá olympijská kvalifikace, trvající od počátku loňského roku, přinesla Alešovi spoustu

cenných zkušeností a dosáhl při ní mnoha zcela mimořádných výsledků. V této chvíli stojí ve
stáji Czech Equestrian Team dva skvělí koně, kteří by podle kuloárových informací měli své
schopnosti prokázat při letošní Global Champions Tour. I proto se mohou všichni fanoušci
jezdectví na sezónu 2016 těšit.

Aleše spolu s celým českým družstvem i starty v první evropské divizi Furusiyya Cup. Jejich
součástí bude i konfrontace s nejlepšími světovými jezdci na Velkých cenách příslušných
konkůrů. Do Ria ovšem poletí Omer Karaevli. Ten šel cílevědomě za svým cílem po celý déle
jak rok trvající, kvalifikační čas. Je třeba mu pogratulovat. Fanoušci skokového jezdectví se
pobavili určitě lépe než při sledování jednoho olympijského turnaje. Aleš si ale musí na vstup
do české olympijské historie zatím počkat. Navíc v Tokiu nejsou komáři.

Václav Karel Dvořák

Scott Brash, Kevin Staut, Gregory Wathelet,
Simon Delestre, Steve Guerdat, Denis Lynch
nebo Michael Whitaker. To, co bychom jindy po-
važovali za senzační úspěch, však zhořklo pro

na poslední chvíli uniklou účast na olympijských
hrách. V této chvíli je náš jezdec cca čtvrtým
olympijským náhradníkem. Možná se někomu
na poslední chvíli do Brazílie nebude chtít.

koním. Náš reprezentant byl jistě spokojený
s 11letým běloušem FAKIR (Indorado), když
přešel nejtěžší parkur dne ve velkém stylu a bez
chyby.

V pátek, v soutěži s překážkami vysokými až
155 cm, seděli oba již na svých kvalifikačních
koních. Oba překonali základní kolo s nulou.
Jenže, zatím co Karaevli zůstal čistý i v ro-
zeskakování a skončil druhý, Aleš zde nasbíral
dvanáct bodů a klesnul na sedmou příčku.
Nůžky v olympijském žebříčku se začaly ne-
příjemně rozevírat. Rozdíl však stále nebyl
nepřekonatelný.

Hořký úspěch na závěr
Vyvrcholení konkůru, ale i celé olympijské

kvalifikační anabáze, tak čekalo na samotný
závěr. Na sobotu 5. března a na závěrečnou
Velkou cenu. Už z pohledu do startovní listiny by
se zatočila hlava. Kromě celé arabské špičky na
nejlepších světových koních, startovali i pří-
slušníci nejvyšší evropské elity.

Z parkuru prvního kola byla patrná stavitelova
snaha umožnit arabským jezdcům v soutěži
pokračovat. Přesto se to žádnému z nich ne-
podařilo. Pro nás bylo důležité, že po třech
chybách nepokračoval ani Omer Karaevli.

Do druhého kola se kvalifikovalo dvacet
bezchybných. Po výborném výkonu a k naší
radosti mezi nimi byl i Aleš Opatrný. Podle
předběžných propočtů se potřeboval ve
hvězdné společnosti umístit do čtvrtého místa.
Nakonec chybělo jen málo.

Chyběly jen vteřiny
Kurz druhého kola byl náročnější a zpřísněný

tvrdým časovým limitem. ACOVARO šel
senzačně i podruhé. Bohužel se ale nevešel do
času. A tak skutečně jen jeden či dva cvalové
skoky rozhodly o konci olympijských nadějí.

Do rozeskakování se kvalifikovalo pět jezdců
a kdyby byl Aleš mezi nimi, měl by šanci velikou.
Bez chyby šli v rozeskakování pouze dva.
Převahu ukázali Němci. Zvítězil Ludger
Beerbaum s bílou holštýnkou CHIARA. Druhý
byl s časem o vteřinu pomalejším Daniel
Deusser s 11letým ryzákem FIRST CLASS VAN
EECKELGHEM.

Třetí místo s jednou chybou získal Christian
Ahlmann s hannoverským hřebcem CODEX
ONE. Čtvrtá byla Luciana Diniz, pátý Nicola
Philippaerts a šestá Janika Sprunger.

Aleš Opatrný obsadil v této konkurenci
výbornou sedmou příčku. Za ním zůstaly takové
veličiny jako Marko Kutscher, Marcus Ehning,

Omer Karaevli to dokázal. Jediné postupové místo na OH do Ria patří jemu.

Foto FEI



Závěrečná drezurní kvalifikace západo-
evropské ligy Světového poháru proběhla
12. března v holandském 's-Hertogenbosch.
Bohužel na poslední chvíli musel,
po pádu z mladého koně, odvolat
svou účast jeden z největších
favoritů Edward Gal. Jeho zranění
však není nijak vážné a ve finále
by chybět neměl.

Ze stejného důvodu nepřijela
z Německa ani Fabienne
Lütkemeier a Isabell Werth
nestartovala kvůli zdravotní
indispozici hnědáka DON
JOHNSON.

Jejich nepřítomnosti využil
Hans Peter Minderhoud s 15le-
tým ryzákem GLOCKʼS FLIRT
(Florestan I). Před domácím
publikem předvedl velmi pů-
sobivou sestavu, kterou nejvýše
ocenili i rozhodčí.

Druhou příčku si vybojoval další
z holandských reprezentantů,
osmadvacetiletý Diederik van
Silfhout s 11letým hřebcem
ARLANDO NOP (Paddox). Před-
ností jeho kvalitní energické úlohy
byla, plynulost, rytmus, velmi dob-
rá piaffa a pasáž.

Třetí skončila zkušená Špa-
nělka Beatriz Ferrer-Salat
s 15letým vestfálským ryzákem
DELGADO (De Niro), která ten-
tokrát působila poněkud una-
veným dojmem.

Místo finále na OH
Všichni tři si tak upevnili své

pozice v tabulce Světového
poháru. Beatriz Ferrer-Salat,
stejně jako Diederik van Silfhout
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Winklerovi bude gratulovat královna
Oficiálním čestným hostem letošního CHIO v Cáchách bude legenda německého a světového jezdeckého sportu Hans Günter Winkler. Pětinásobný

olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa bude letos v červenci slavit své 90. narozeniny a tak bude při světovém jezdeckém festivalu Aachen hlavní
celebritou.

Partnerskou zemí letošního ročníku světového jezdeckého festivalu CHIO Aachen bude Švédsko. Že je jezdectví ve Švédsku velmi populárním
sportem dokazuje skutečnost, že účast na zahajovacím ceremoniálu přislíbila i švédská královna Silvia. Ta se stane patronem švédského partnerství
a osobně bude přítomna při zahájení her 12. července. Bude tak určitě i jedním z gratulantů Hansi Günterovi Winklerovi.

Nejpopulárnějším se stal H. G. Winkler po svém olympijském vítězství v roce 1956 ve Stockholmu. Sice olympijský turnaj před závěrečným kolem
jasně vedl, ale utrpěl v tréninku velmi vážné zranění třísla. Nakonec s vypětím všech sil k předem prohranému boji nastoupil. K údivu všech soupeřů
i diváků ho téměř bezvládného jeho fenomenální HALLA přenesla přes parkur čistě a získala pro Winklera i Německo zlato. Titulky všech novin tehdy
hlásaly: Hans Günter Winkler získal pro svoji klisnu mnoho cenných úspěchů. Olympijské zlato proto získala HALLA pro Winklera.

Švédská královna Silvia bude osobně
přítomna při zahajovacím ceremoniálu
letošního CHIO v Cáchách

Hans Günter Winkler a HALLA byli po úspechu na
olympijském turnaji ve Stockholmu (1956) nejpo-
pulárnější sportovní dvojicí v Německu

Hans Günter Winkler a šéf pořadatelského týmu
CHIO Aachen na cášském stadionu v březnu
2016

Skokanům vévodil Marcus
V Brabantské hale se jezdily také dobře

obsazené skokové soutěže. V nedělní Rolex
GP startovala čtyřicítka předních evropských
jezdců. Parkury stavěl Louis Konickx.

V rozeskakování mezi dvanácti nej-
úspěšnějšími zvítězil Marcus Ehning z Ně-
mecka s 13letým bílým hřebcem  CORNADO
NRW (Cornet Obolensky). Vedle hodinek
sponzora získal dotaci 123 750 Eur. 

Druhý byl za 75 tisíc Hans-Dieter  Dreher
s holštýnem COOL AND EASY (Contender).
Dotaci 56 250 Eur získal za třetí místo domácí
Willem  Greve s 12letým holštýnem CARAM-
BOLE N.O.P. (Cassini I).

Kompletní výsledky z 's-Hertogenbosch na
www.indoorbrabant.com  

Konečné pořadí kvalifikace Reem Acra FEI
World Cup Dressage 2015/2016: 1. Isabell
Werth GER – 77; 2. Hans Peter Minderhoud
NED – 70; 3. Jessica von Bredow-Werndl
GER – 66; 4. Patrik Kittel SWE – 65; 5. Beatriz
Ferrer-Salat ESP – 55; 6. Marcela Krinke
Susmelj SUI – 52; 7. Agnete Kirk Thinggaard
DEN – 51; 8. Diederik van Silfhout NED – 50;
8. Fabienne Lütkemeier GER – 50; 10. Ed-
ward Gal NED – 49; 11. Tinne Vilhelmson-
Silfven SWE – 45.

s´Hertogenbosch Reem Acra FEI World Cup
dressage 2015/2016: 1.  Hans Peter Min-
derhoud - GLOCKʼS FLIRT (NED) 81,775;
2. Diederik van Silfhout - ARLANDO NOP (NED)
80,150; 3. Beatriz Ferrer-Salat - DELGADO
(ESP) 79,325; 4. Fanny Verliefden - ANNARICO
(BEL) 77,950; 5. Marlies van Baalen -
RATZINGER (NED) 76,375; 6. Agnete Kirk
Thinggaard - JOJO AZ (DEN) 76,300; 7. Kristy
Oatley - DU SOLEIL (AUS) 75,900; 8. Morgan
Barbancon Mestre - GIRASOL (ESP) 73,550;
9. Patrick van der Meer - ZIPPO (NED) 71,425;
10. Anne van Olst - ZIDHANE (DEN) 70,575;
11. Lynne Maas - ZAMORA (NED) 69,425;
12. Joao Victor Oliva - XAMA DOS PINHAIS
(BRA) 69,125

Poslední kvalifikace
v ´s-Hertogenbosch

Foto A. Bronkhorst

však na tiskové konferenci oznámili, že do
Göteborgu nepojedou a svoji pozornost už
budou upírat k letním OH.

Také GP pro Minderhouda
Hans Peter Minderhoud se ziskem 76,480 %

zvítězil i v předchozí Grand Prix. Druhá se
76,000% byla Beatriz Ferrer-Salat a třetí
Diederik van Silfhout získal 75,760 %.

Hans Peter Minderhoud s 15letétým ryzákem GLOCKʼS FLIRT
dominoval závěrečné kvalifikaci Reem Acra FEI World Cup 

Foto FEI Foto FEI Foto FEI
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Zahraniční rubriku připravil 
Václav K. Dvořák

V ´s-Hertogenbosch i spokojené FEI
Spokojenost vládla v holandském Hertogenbosch i v nejvyšším zákulisí. Me-

zinárodně uznávaná módní návrhářka Reem Acra prodloužila svůj generální patronát
nad Světovým pohárem v drezuře na další tři roky. Spolupráce s FEI byla zahájena
v roce 2010 a jedná se tak již o třetí prodloužení partnerství. I v letech 2016/2017 a ve
dvou následujícíh ročnících ponese drezurní SP název Reem Acra FEI World Cup
Dressage. Za FEI podepsal v New Yorku smlouvu prezident Ingmar de Vos při modní
přehlídce společnosti Reem Acra.

Prezident FEI Ingmar de Vos a modní návrhářka Reem Acra prodloužili v New Yorku
partnerství společnosti nad Světovým pohárem v drezuře

Voltižní finále v Dortmundu
Ve dnech 3. - 6. března se v Dortmundu konalo letošní finále SP ve voltiži. Díky

výsledku z Lipska se za ČR do finálové elitní šestice probojoval i náš reprezentant
Lukáš Klouda. Česká voltiž si tak díky němu stále drží příslušnost k elitní světové
skupině. V konečných součtech obsadil náš reprezentant 6. příčku. Zvítězil Němec
Daniel Kaiser před krajanem Jannisem Drewelem. O CVI-W Final Dortmund nám
informaci přinesla lonžérka Petra Cinerová.

„Získat startovní pozici ve finále bylo tento rok obzvláště těžké. Výsledky byly velmi
vyrovnané a o postupu do finále se bojovalo až do poslední chvíle. Rozhodující byl pro
nás až poslední kvalifikační závod v Lipsku, kdy se nám podařilo vyřadit z účasti ve
finále i medailisty ze světových šampionátů. 

Naším letošním cílem byla účast ve finále. Již před Dortmundem jsme tak měli
„splněno”. Příprava na seriál SP byla velmi složitá. Lukáš žije a pracuje v Německu
a v kondici se udržoval po večerech v tělocvičně. Kůň LANDAR byl připravován doma
za pomocí našich cvičenců. Bohužel společné tréninky chyběly. I proto jsme byli již na

postup do finále hrdí.
V samotném tříko-

lovém finále jsme
předvedli vyrovnané
výkony. Po posledním
kole jsme čekali na
výsledky v „Kiss and
cry” aréně. Přestože
jsme startovali první,
všimla jsem si vysoké
známky za koně. V tu
chvíli mne nenapadlo,
že nás již nikdo ne-
překoná. Došlo mi, že
jsme měli nejlépe
hodnoceného koně ve
finále SP. V celkových
počtech jsme sice
skončili šestí, ale je to
6. místo z těch
nej-lepších mužů na
světě.

Pokud sledujete růz-
né články, píše se vždy
jen o konečném umís-
tění, chybách, bodová-
ní apod. Jsme velmi
rádi, že se voltiž do-
stává pomalu, ale jistě
do povědomí širší ve-
řejnosti. Je dobré si
uvědomit, co, kdo a ko-
lik práce za těmito
výsledky stojí – i o tom
by se mělo psát. 

Je to především LANDAR - kůň  českého původu, 13 letý
valach, který nyní v Lysé n. L. odstartuje třetí sezónu bez
přestávky. Nevynechal žádné vrcholné závody, šampionáty.
V roce 2015 startoval jak na MS juniorů, tak ME seniorů.
Absolvoval i všechny domácí závody a zvládl při tom i několik
propagačních vystoupení. Jeho zlaté medaile z MČR ani
nepočítám.

Jsem pyšná na to, že jsme ho udrželi v dobrém zdravotním
stavu, kondici, že jsme najeli bezpečně tisíce kilometrů, zajistili
potřebné finanční prostředky. Kolikrát se v zimě stalo (bohužel
nemáme k dispozici krytou jízdárnu), že voltižní madla dostal po
delší době až v dějišti SP. Vždy se dokázal rychle vrátit zpět
a s Lukášem to zvládl. 

Poděkování patří i jeho majiteli Ing. Řihákovi, bez kterého
bychom LANDARA neměli. Pomáhá nám k těm nejlepším
voltižním koním již řadu let. Díky němu pak mohou naše koně
reprezentovat ČR i na těch největších světových konkůrech.” 

(redakčně upraveno)

Dva Poláci a Maďarka
do Göteborgu

Bez účasti českých jezdců se ve Varšavě konalo 25. - 28. úno-
ra letošní finále Centrální Evropské ligy (CSI3*-W). Naše
středoevropská liga se skládá z jižní a severní části. Jižní část
centrální Evropy ovládli letos maďarští jezdci, když zvítězila
Mariann Hugyecz před Balazs Horvathem a Gabor Füzérem.
Celkem se této části centrální evropské ligy SP zúčastnili jezdci
Bulharska, Chorvatska, Řecka, Maďarska, Rumunska, Slo-
vinska a Turecka. 

Naše část ligy - severní centrální Evropa - přitáhla celkem
113 jezdců z Běloruska, ČR, Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska,
Ruska, Slovenska a Ukrajiny. Zde získal po CSI v Poznani
prvenství Polák Michal Kazmierczak před Alexandrem
Belechovem (RUS) a Ale-šem Opatrným. Na čtvrtém místě
skončil před varšavským finále Polák Jaroslav Skrzyczynski.
Další z Čechů byli Ondřej Zvára na 16. a Zuzana Zelinková na
18. místě. Aleš Opatrný se ovšem díky své olympijské kvalifikaci
na Blízkém východě nezúčastnil.

V samotném finále mohli jezdci bodovat hned ve třech
soutěžích a tak se bodový zisk téměř vyrovnal průběžně
získaným bodům. Celkem dorazilo do Varšavy 17 dvojic z Pol-
ska, Litvy, Ruska, Estonska, Slovenska, Lotyšska a Maďarska.

Již v pátek se dařilo Jaroslavu Skrzyczynskemu s 11letým
hřebcem ARES. když zvítězil v honebním skákání v konkurenci
50 dvojic. Především pak ale s CRAZY QUICK v nedělní Velké
ceně. Zde zvítězil po rozeskakování tří dvojic před Sandrou
Piwowarczyk-Baluk (POL) a Mariannou Hugyecz (HUN).

Celkovým vítězem Evropské ligy SP se tak stal Jaroslav
Skrzyczynski, který získal ve finále celkem 61 bodů a vyhoupnul
se tak před svého krajana Michala Kazmierczaka. Třetí příčku
obsadila Marianna Hugyecz. Tato trojice také získala pozvání na
finále skokového SP (společně s drezurním), které se koná
v Göteborgu ve dnech 23. - 28. března. 

Nejúspěšnější voltižní kůň posledních let LANDAR dělá
čest i plemeni ČT

Foto FEI

Foto FEI

Polák Jaroslav Skrzyczynski zvítězil ve Velké ceně Varšavy
a nakonec i ovládl celkové pořadí letošní části Světového
poháru centrální Evropy.
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Galavečer jezdeckého sportu
na Žofíně

Za účasti městské jízdní policie Praha a jezdců z Národního hřebčína
v Kladrubech nad Labem se v sobotu 5. března konal na pražském Žofíně
slavností galavečer jezdeckého sportu. Večeru předcházelo vyhlášení
nejlepších jezdců oblasti Praha, které proběhlo za účasti více jak stovky
pražských jezdců v Rytířském sále.

Samotný večer byl pak věnován jak drezuře, tak skokům. Drezurním
Jezdcem roku se stala Tereza Hábová, ve skocích převzal alespoň na dálku
titul Aleš Opatrný, který ve stejném termínu soutěžil v Doha. Skokový titul
Koně roku si odnesla majitelka Hana Rechová a její CENTO LANO Arcus,
v drezuře byl oceněn JAMES BOND Terezy Hábové.

Drezurní věkové kategorie postupně ovládly Barbora Dvorníková (ml.
jezdec), Tereza Čechurová (junior) a Tereza Markusová (děti). Ve skocích
pak Anna Kellnerová (ml. jezdci), Francesca Kolowrat-Krakovská (junior)
a František Stružinský (děti). Foto Petr Bečka

Koněm roku 2015 se ve skocích stal plemeník CENTO LANO Arcus.
Přízně fanynek si užíval i jeho jezdec Ondřej Zvára.

V rámci dne si slavnostní odpoledne uspořádala na Žofíně i oblast Praha.
Na programu bylo vyhlášení deseti kategorií nejlepších jezdců Pražské
jezdecké ligy. Předávaly se i výkonnostní odznaky ČJF. Stříbrný za skoky
převzala z rukou předsedy oblasti Miloslava Vítka i Kamila Starečková.



především na pony. Právě proto, že se jedná o
soutěže dětí, se pro podporu týmu rozhodla
i společnost Strom Praha, která je v ČR dis-
tributorem techniky John Deere. 

Nápad sestavit speciální družstvo pro
soutěže Pony-games přišel již v loňském roce,
kdy byla tato disciplína v ČR poprvé oficiálně
na několika seminářích představena. Pro děti
představuje příležitost pro všestranné jezdecké
vyžití a je pro ně ideálním vstupem na soutěžní
kolbiště. Navíc, protože se nejedná o klasické
disciplíny, je možné uplatnit i základy voltiže,
protože při některých hrách je nutné používat
na koni téměř gymnastické polohy. „Jedním
z velkých přínosů je také týmová spolupráce.
Bez ní to nejde na kolbišti, ale ani v životě,“ říká
Eliška Šašková.

Podle ní je na dětech velmi znát, že jsou pro
ně Pony-games velkou zábavou, protože vše
probíhá ve formě hry. „V současné chvíli
s mými svěřenci pracuji na získávání důvěry
v poníka, aby získali jistotu a poté mohli naplno
rozvinout svojí přirozenou soutěživost,“
popisuje Eliška. 

Jezdci z John Deere PG Teamu pomýšlejí
nejen na postup do
zduchovického finále,
ale ti nejlepší mají šanci
také na postup do top
reprezentačního výběru. 

Organizátoři si od
Pony-games slibují i di-
váckou podporu, kterou
tradičně soutěže dětí
lákají.
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Foto J. Zrzoň

V Lysé poprvé Pony-games
Při letošním Jezdeckém

festivalu v Lysé nad Labem
bude představena i nová
jezdecká disciplína. VV ČJF
schválil podporu soutěžím,
které již vešly ve známost
pod názvem Pony-games.
Tato nová disciplína pro děti
na pony bude mít letos
i oficiální seriál, který je
tvořen deseti závody. Za-
hajovací proběhne již tuto
neděli 20. března při Jez-
deckém festivalu v Lysé nad
Labem. Novinka oficiálně
zakončí pětidenní soutěžení
jezdců, které v Lysé probíhá
již od středy 16. března.

Rozpis Jezdeckého festivalu nabídl divákům
i soutěžícím 32 soutěží v disciplínách – skoky,
drezura, všestrannost, voltiž a spřežení. 

Samotný letošní seriál Pony-games vyvrcholí
ve dnech 29. a 30. října ve Zduchovicích. Do
finále postoupí 10 nejúspěšnějších týmů z nižší
kategorie (děti do 12 let, hry úrovně č. 2)
a vyšší kategorie (jezdci do 18 let, hry úrovně
č. 1).

Jednotlivá kvalifikační kola proběhnou kromě
Lysé nad Labem ještě v Brně (9. dubna),
Královicích u Slaného (1. května), Tachově (15.
května), Martinicích (12. června), Trojanovicích
(19. června), Kobeřicích u Opavy (2. července),
Olomouci (6. srpna), Pardubicích (20. srpna)
a Mělníku (24. září).

V každém závodě získá pět nejúspěšnějších
týmů za umístění body od 5 do 1. Každý turnaj
připraví pro nižší i vyšší kategorii vždy nejméně
šest her. 

V úrovni 2 je her osm (slalom, míček a kužel,
pět vlajek, karton, provaz, dvě vlajky, dva
hrnečky a pošták) a v úrovni 1 se k nim ještě
dalších osm přidá (běž a jeď, pět hrnečků,
basket, kameny, dvě lahve, teksab, pneu
a malý prezident).

Existuje i úroveň „Elita“, která má plných
32 her! Podrobné informace o systému pony-
games naleznete na www.pony-games.cz.

John Deere PG Team 
Do seriálu Pony-games se zapojí i nově

sestavený John Deere PG Team, který vede
Eliška Šašková. Její domovskou stájí je
Královický dvůr, kde se věnuje výcviku dětí

SP v Olomouci 
s J&T Bankou

Naše největší mezinárodní závody ve sko-
cích získaly na další tři roky strategické
partnerství s bankovním domem J&T Banka.
Závody tak i nadále ponesou v letech 2016 až
2018 název J&T Banka CSI3*-W Olomouc.
Závody jsou letos na programu ve dnech 23. až
26. června a rozpis nabízí mezinárodní soutěže
pro juniory (CSIJ-A), pro jezdce do 25 let
(CSIU25-A) a pro mladé koně ve věku 6 a 7 let
(CSIYH1*). 
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Seriál tří skokových soustředění za účasti více jak 20 koní pořádala pod
vedením Jiřího Pecháčka (na snímku se Sárou Finsterle) Jezdecká stáj
Nesměň. Společné práce byly na programu ve dnech 22. - 24. ledna,
12. - 14. února a 4. - 6. března.

O d 1. května vstupuje v platnost úprava Zkoušek základního
výcviku jezdce. Do stávající zkoušky je nově zařazen - Bezpeč-
ný pohyb jezdce po jízdárně. Zkouška bude prováděna na

drezurním obdélníku jako společné opracování 3 - 4 jezdců. Komisař
může jezdcům i částečně velet. Hodnoceno bude předvedení koně ve
všech chodech, míjení se po správné ruce, dávání si vzájemně přednost
a vzájemné respektování jezdců. Komise vzdělávání tak vyslyšela
odbornou veřejnost, která vnímala jako hlavní odborný nedostatek
začínajících jezdců právě neznalost pravidel pohybu po opracovišti.

Sezóna na otevřených 
kolbištích zahajuje

● Jezdecké centrum Zduchovice zahajuje sezónu na otevřeném kolbišti
2. - 3. dubna Kia Spring Jumping Festivalem, který vyvrcholí Velkou cenou
na úrovni -ST*-. Rozpis závodů obsahuje i soutěže pro pony a závodům
budou v pátek 1. dubna předcházet soutěže hobby (Hobby Cup).

● Na Ptýrově se bude Skákat pro dobrou věc. Jezdecké středisko Ptýrov
připravilo pro sezónu 2016 seriál šesti skokových závodů úrovně -ZM - -S*-.
Část startovného (50,- Kč) bude následně převedena na konto sdružení
CABALLINUS, které na Ptýrově pořádá hiporehabilitační pobyty pro děti
s centrálními koordinačními poruchami, dětskou mozkovou obrnou,
Downovým syndromem a dalšími handicapy.

Jednou z hlavních postav jak
slavnostního galavečera Ko-
ně na Žofíně, tak vyhlašování
nejúspěšnějších jezdců při
vyhodnocení Pražské jezdec-
ké ligy, byla paradrezuristka
Anastasja Vištalová. Ta byla
nejenom nejlepší českou pa-
radrezuristkou, ale především
se díky vynikajícím výsled-
kům v lednu a únoru dostala
mezi kvalifikované na para-
lympiádu do Rio de Janeira.
Po neúspěšném kvalifikačním
pokusu Aleše Opatrného je
tak jedinou českou jezdkyní,
která by mohla do Ria letos
odcestovat. Zatím vše nará-
ží na překvapení Českého
olympijského výboru, který ve
svých plánech s přepravou
koně na paralympiádu ne-
počítal. Vše se nyní inten-
zivně řeší a doufejme, že
ČOV ve spolupráci s MOV
nedopustí, aby jediná česká
jezdkyně zůstala doma pouze
kvůli administrativní nepřed-
vídavosti.


