
Jezdecký zpravodaj tímto pátým vydáním uzavírá svůj první ročník. Během ne-
celého půl roku se dostal do ruky tisícovkám čtenářů, a to nejen při různých 
akcích, ale také v rámci distribuční sítě ve vybraných kamenných prodejnách 
jezdeckých potřeb. Vejde se do něj sice jen zlomek informací oproti zpravo-
dajskému webu JEZDCI.cz, ale mnozí oceňují právě stručnost a věcnost člán-
ků o nejvýraznějších událostech uplynulého měsíce. Doufáme, že i v roce 2017 
bude pro vás tento bulletin o koních a jezdectví vyhledávaným periodikem!
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V čele parkurového SP  
je po osmi kolech Staut

Pony extraliga 2016 
napínavá až do konce

Seriál parkurového Světového pohá-
ru Západoevropské ligy FEI má za 
sebou osm kol. Ve vedení hodnoce-

ní je francouzský jezdec Kevin Staut, a to 
díky častému bodovému zisku. Jednotlivé 
Velké ceny získali další špičkoví jezdci.

Od poloviny listopadu se v pěti týdnech 
odehrály čtyři mítinky Světového poháru  
v parkurovém skákání. Celkem se jich v roč-
níku 2016/2017 konalo již osm. Lídrem žeb-
říčku je Kevin Staut, i když žádnou z Velkých 
cen letošní série zatím nevyhrál. Ve Velké ceně 

Heroutice již tradičně hostily koncem 
listopadu vrcholy pony seriálů. Finá-
le Pony extraligy se střídáním koní 

bylo napínavé až do posledního čtvrtého 
kola, kdy by Karolíně Liďákové stačilo k ví-
tězství, pokud by s  Shadowem dokončila 
nanejvýš s jednou chybou, což se jí nepo-
vedlo. To dalo šanci na výhru Julii Pásko-
vé, která v závěru startovala na Sun Shain. 
Také ona si mohla dovolit jednu chybu, ov-
šem navíc nesměla překročit čas. Nervozita 
však udělala své, a tak nakonec Julie skon-
čila o jeden trestný bod druhá za Karolínou 
Liďákovou. Třetí skončil Viktor Skutecký. 
Ten nedokončil poslední kolo s Golden Re-
bekou. Stejná klisna dělala problémy i Klá-
ře Hlaváčkové, která s ní nedokázala pře-
konat třetí kolo a  skončila celkově čtvrtá. 
Smutnět ale rozhodně nemusela, neboť již 
měla na svém kontě prvenství v Pony lize.

 Na základě schválených úprav stanov 
bude Výkonný výbor ČJF od roku 2017 
sedmičlenný. V případě schválení návrhu 

prezidentky O. Plaché Radou ČJF by dvě nová místa 
měli zaplnit G. Valeriánová a M. Blažek. ČJF od ledna 
spouští také Jezdecký informační systém. 

 Paříž hostila ve dnech 1. až 4. 12. jeden 
z  mítinků prestižní série Longines Mas-
ters. Vrcholem byla nedělní Grand Prix 

s překážkami do 160 cm, v níž nenašel přemožite-
le Belgičan Gregory Wathelet na koni Eldorado van 
het Vijverhof. 

 Členka českého národního skokového 
týmu Anna Kellnerová zaznamenala 4. 12. 
výborné umístění v Grand Prix při Světo-

vém poháru v Poznani. S ryzákem Classicem se pro-
bojovala do rozeskakování, kde nakonec po čisté jíz-
dě skončila na třetí příčce. 

Finalisté Pony extraligy 2016. Foto Kateřina Návojová

Kevin Staut a Aran. Foto Herve Bonnaud

 Stáj Arcus Engeneering Czech oznámila, 
že klisna Carmen, kterou ve vrcholovém 
parkurovém sportu úspěšně sedlal Ond-

řej Zvára, ukončila svou sportovní kariéru a  jde do 
chovu. Za sebou má řadu Poháru národů, vč. české-
ho vítězství při CSIO Budapešť 2015. 

 Od 19. do 22. 11. se v Tokiu odehrála jed-
nání všech vrcholných orgánů Meziná-
rodní jezdecké federace. Generální za-

sedání mj. schválilo změny formátu olympijských 
kvalifikací a soutěží (3členné týmy), i světových jez-
deckých her (MS skoky bez střídání koní). 

 Početná česká výprava se zúčastnila ve 
dnech 24. a  27. 11. mezinárodních sko-
kových závodů v  německém Kreuthu. 

V hlavní soutěži Grand Prix dosáhl na nejlepší umís-
tění Aleš Opatrný s Balguerem, který po rozeskako-
vání obsadil 11. místo. 

 Řadu úspěchů přinesl reprezentační vý-
jezd na parkurové závody CSI do Salzbur-
gu 8. – 11. 12. Umístění na dekorovaných 

místech zaznamenali všichni čeští účastníci. Anně 
Lani Novak se v  sedle Tavety HS podařilo vyhrát 
Grand Prix v kategorii dětí. 

 Deset nejlépe postavených parkurových 
jezdců světa podle žebříčku FEI se před-
stavilo v soutěži IJRC TOP 10 Final, která 

se jela v pátek 9. 12. v Ženevě. Ve dvoukolovém klání 
světové elity nakonec nenašel přemožitele Kanaďan 
Eric Lamaze s Fine Lady. 

 Závěr Generálního zasedání FEI v  Tokiu 
byl ve znamení slavnostního udílení FEI 
Awards. Sportovcem roku se stal Nick Skel-

ton, s nímž souvisí i cena pro ošetřovatele roku, kterým 
byl vyhlášen Mark Beever. Vycházející hvězdou se stal 
Sönke Rothenberger.
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Stuttgartu kraloval 20. listopadu domácí re-
prezentant Christian Ahlmann s Taloubetem Z. 
O týden později v Madridu nenašel přemoži-
tele jeho krajan Marcus Ehning, který sedlal 
koně Comme Il Faut. Následovalo další špa-
nělské kolo, konkrétně se odehrálo v La Co-
runi, kde zvítězil Kolumbijec Carlos Lopez Li-
zarazo s Admarou . V neděli 18. prosince se 
jela osmá soutěž SP, a to v Londýně. Při Olym-
pia Horse Show se radoval britský jezdec Sco-
tt Brash, který projel cílem rozeskakování GP 
nejrychleji a čistě v klisnou Hello M´lady.



Ve středu 14. prosince se během předvá-
noční Olympia Horse Show v  Londýně roz-
loučil se svou hvězdnou kariérou čtrnáctiletý 
drezurní kůň Valegro. Při dojemném loučení 
tleskalo Valegrovi v sedle s jeho jezdkyní Char-
lotte Dujardin na zaplněných tribunách deset 
tisíc diváků. Tato britská dvojice vstoupila do 
historie svými skvělými výsledky. Celkem se-
čteno z OH, světových jezdeckých her a mis-
trovství Evropy má deset zlatých medailí, tři 
stříbrné a  jednu bronzovou. Zajímavostí při-
tom je, že Dujardin byla původně najatá jako 
jeho ošetřovatelka. Jejich výjimečný vztah však 
fungoval i po sportovní stránce.

Spřežení je jednou z disciplín, ve které se 
jezdí v zimních měsících halový Světový pohár. 
Odehrálo se zatím pět kol, která se jela v těs-
ném sledu za sebou. První se uskutečnilo ve 
Stuttgartu 18. a  19. listopadu, a nejvíce bodů 
do žebříčku si v něm připsal IJsbrand Chardon 
z Nizozemí. O týden později ovládl stockholm-
ské kolo Australan Boyd Exell. V třetím mítin-
ku, jenž se konal v Budapešti, se dařilo další-
mu Nizozemci Koos de Rondemu. V Ženevě 11. 
prosince podeváté v kariéře vyhrál Boyd Exell, 
stejně jako při následujícím mítinku v Londýně. 
Londýn se Exellovi sice do žebříčku nepočítal, 
i tak je prozatím suverénním lídrem série.

Série drezurního Světového poháru Zá-
padoevropské ligy FEI je přesně v  polovi-
ně. Odehrálo se pět mítinků z deseti. Zatím 
poslední z nich se konal při Olympia Horse 
Show v Londýně ve dnech 13. a 14. prosince. 
Přemožitele v něm nenašel Brit Carl Hester 
na koni Nip Tuck. Londýnskému klání před-
cházel jen o pár dní dříve mítink v Salzburgu. 
Tam se radovala členka zlatého olympijské-
ho družstva z Ria Dorothee Schneider (GER) 
na koni Showtime FRH. Její týmová kolegyně 
z olympiády Isabell Werth zas pro změnu kra-
lovala s klisnou Weihegold OLD v německém 
Stuttgartu, kde se SP konal 18. a 19. listopadu. 

Na skvělý úspěch dosáhl nejlepší český 
jezdec Aleš Opatrný, když v neděli 20. listopa-
du zvítězil v nejtěžší zkoušce mezinárodních 
závodů kategorie CSI2* v rakouském Wiener 
Neustadtu. V Grand Prix s překážkami do 145 
cm nenašel přemožitele s koněm Dimaro V D 
Looise Heide. O vítězi rozhodovalo rozeska-
kování, do kterého postoupilo celkem pat-
náct bezchybných dvojic. Česká dvojice však 
byla jediná, která překonala kurz bez zavá-
hání a s časem 41,11 sekund také nejrychleji. 
Aleš Opatrný nejen díky tomuto výbornému 
umístění poskočil v  listopadovém žebříčku 
Mezinárodní jezdecké federace FEI o  dva-
advacet příček nahoru a fi guruje díky tomu 
v nejlepší světové stovce. 

Dvě vítězství ve třech kolech série Světo-
vého poháru 2016 / 2017 ve voltiži si v mužské 
kategorii připsal Švýcar Lukas Heppler. Vyhrál 
při zahajovacím mítinku v Madridu ve dnech 
24. a 25. listopadu a nejlepší sestavy zopako-
val i při třetím závodě v rakouském Salzbur-
gu. Pařížské kolo, které se jelo jako druhé, 
ovládl Clement Taillez (FRA). Úspěšná je mezi 
ženami Anna Cavallaro (ITA). Vyhrála stejně 
jako Heppler v Madridu a Salzburgu. V Paříži 
zvítězila Janika Derks (GER). Soutěž Pas-de-
-deux získali při pařížském závodu sourozen-
ci Simon a Lucie Chevrelovi. V Salzburgu se 
z  vítězství radovali Italové Silvia Stopazzini 
a Lorenzo Lupacchini. 

Vítězem 16. ročníku Výběru hřebců do 
plemenitby pořádaného Svazem chovate-
lů slovenského teplokrevníka v ČR v Mněti-
cích se stal z ročníku 2014 holštýnský hřebec 
Capibara (o: Clarcon, m: Walli), kterého má 
v pronájmu ZH Písek. Stejného pronajímate-
le má i druhý vybraný hřebec jménem Jagu-
ar (o: I´m Special de Muze, m: Sielottie), který 
je příslušníkem plemene KWPN. Ze starších 
hřebců byl vybrán holštýnský zástupce Ca-
chas (o: Cachas, m: Piroschka III) v majetku 
JK Adam. Vybrán byl i strakoš Lupo (o: Amor, 
m: Laki) plemene polski koň szlachetny pol-
krwi. Z 80denního testu byli vybráni Dartoni, 
Esman a Karachi from Second Life Z.
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Carl Hester a Nip Tuck. Foto Jon Stroud Media / FEI

Valegro s  Charlotte Dujardin. Foto Jon Stroud 
Media / FEI

Boyd Exell v Londýně. Foto Trevor Meeks / FEI

Lukas Heppler. Foto Herve Bonnaud  / FEI

Holštýnský hřebec Capibara. Foto Martina Kůstková

Aleš Opatrný a Dimaro. Foto Pferdenews.eu

Heppler dvakrát vítězný ve 
voltižním Světovém poháru

Boyd Exell kraluje průběžnému 
bodování SP spřežení

Světový pohár v drezuře 
je v poločase

Valegro se rozloučil 
se sportovní kariérou Capibara vítězem výběru 

hřebců CS 2016

Opatrný ovládl Grand Prix 
ve Wiener Neustadtu
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