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Pony jezdci v Benešově

Po celé ČR bylo zahájeno
slavnostní vyhlašování
nejlepších oblastních i
disciplínových jezdců. Pony
jezdci se sešli 13. února
v Benešově.

Zimní poháry

Souhrnná informace
o dalších kolech seriálů
Jump Winter Tour
a Drive Winter Tour.
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Inzerce

Gala odpoledne
v Praze

Všichni příznivci skokového
jezdectví sledují souboj Aleše

Opatrného o účast na OH v Rio de Janeiru.
Vedle nejvyšších mezinárodních met se Aleš
Opatrný stane na počátku jara jistě i sbě-
ratelem domácích titulů.

Již nyní je jisté, že ve skokovém žebříčku
Prahy, který byl obnoven OV ČJF, je nej-
lepší v kategorii skokových jezdců startující
v úrovni -ST- a těžší.

Slavnostní vyhlášení nejlepších jezdců
Prahy proběhne při “gala odpoledni”, které
bude předcházet galavečeru jezdeckého
sportu v Praze na Žofíně v sobotu 5. března. 

Vyhlášení nejlepších jezdců Prahy bude
zahájeno v 15:30 hodin. Téměř 900 licen-
tovaných jezdců oblasti bylo hodnoceno
v pěti skokových a čtyřech drezurních
kategoriích. Ve skocích jsou jezdci hod-
noceni v kategoriích do 110 cm, do 130 cm
a od 135 cm. Dále pak ve dvou věkových
kategoriích pony. V drezuře je pony
kategorie pouze jedna a jezdci na koních byli
hodnoceni v obtížnosti -L-, -S- a od -ST-.

K výpočtu pořadí byl zvolen systém
udělování bodů Parkur Index, který na-
leznete na stránkách parkur-index.cz
Jezdci získávají body za všechny starty
v sezóně. Pro výpočet výsledného počtu
bodů se započítává jezdcům nejnižší
výkonnosti a jezdcům na pony maximálně
nejlepších 10 startů, ve střední výkonnosti
maximálně 20 startů a jezdcům nejtěžší
kategorie maximálně 30 startů. Jezdec je
zařazen do kategorie podle absolvované
obtížnosti startů v kalendářním roce. Pro
zařazení do kategorie je nutné startovat
alespoň třikrát na úrovni příslušné obtížnosti.

PJL bude v sezóně 2016 vyhodnocována
již průběžně a tudíž bude po třech startech
ve vyšší obtížnosti jezdec přeřazen do vyšší
kategorie. Ke slavnostnímu vyhodnocení na
Galavečeru oblasti Praha na Žofíně je
pozván vždy vítězný jezdec příslušné
kategorie.

Kompletní výsledky Pražské jezdecké ligy
naleznete na www.cjf oblasti Praha.

Za OV ČJF Praha Ing. Cyril Neumann

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
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Souboj o startovní pozici ve skokovém turnaji olympijských her v Riu de Janeiro vrcholí. Aleš
Opatrný si při svém mnohatýdenním turné po Blízkém východě připsal na své konto další vý-
razný úspěch. Zdá se, že v olympijském žebříčku se konečně vyšvihl před Turka Omera
Karaevliho.

Lednové vítězství v GP Dubaj přineslo Alešovi jen malý bodový zisk. K 1. únoru tak stále
zaostával za svým rivalem, ale jeho náskok již stáhnul na 19 bodů. Vítězství v Dubaji však bylo
mezi malým počtem koní a na úrovni tří hvězd. Tentokrát přišel úspěch v Al Ain ve startovním poli
50 dvojic (41 dokončilo), ale především na úrovni pět hvězd. Bodový zisk je tak významně větší
a dá se předpokládat, že dva týdny před koncem olympijské kvalifikace se český jezdec konečně
propracoval na vedoucí pozici. Ta jediná zaručuje přímý postup na letní OH 2016. 
Pojďme se ale na poslední Alešův úspěch podívat podrobněji.

Francie ve složení Mathieu Billot, Frederic David, Julien Gonin a Jerome Hurel (šéf týmu Philippe
Guerdat) letos poprvé na stupni vítězů ve Furusiyya Cup

Foto FEI/R. Juilliart

Zahájený
Furusiyya FEI Cup

CSI5* v Al Ain ve Sjednocených Arabských
Emirátech bylo na programu ve dnech 17. - 20.
února. Součástí konkuru pak bylo i první kolo
letošního ročníku Furusiyya FEI Nations Cup.
To přišlo na řadu ve čtvrtek 18. února.

Na startu se představilo jedenáct družstev
a parkur pro ně připravil Uliano Vezzani. Tři
státy z oblasti Středního východu Katar,
Saúdská Arábie a Sjednocené Arabské
Emiráty navíc, v rámci Ligy Středního
východu, soupeřily o dvě místa pro letošní
Furusiyya finále.

V západní Evropě běží naplno Světový
pohár a tak byl Al Ain příležitostí pro v ná-
rodních týmech méně vytěžované evropské
jezdce. Patrné to bylo na bodových ziscích. Po
dvou kolech zvítězili s šestnácti body
Francouzi před reprezentací Kataru, která
nasbírala osmnáct bodů. Třetí Švýcaři měli
devatenáct a čtvrtí Ukrajinci dvacet dva. Páté
místo s dvaceti třemi body patřilo Italům
a šesté s dvaceti čtyřmi body Irům. Sedmí byli

Egypťané (28) a poslední dokončili obě kola
Saudští Arabové se 47 body. 

Již po prvním kole skončila soutěž pro
Velkou Británii a Sýrii (22) a úplně poslední
byli domácí jezdci s 26 body po prvním kole. 

Do Furusiyya finále, které se bude konat
22. - 25. září v Barceloně, se tak již po prvním
kole kvalifikovali reprezentanti Kataru a Saúd-
ské Arábie.

Vítězný francouzský tým startoval ve složení
Mathieu Billot na SHIVA D'AMAURY (0/4),
Frederic David na EQUADOR VAN'T
ROOSAKKER (0/4), Julien Gonin  na SOLEIL
DE CORNU CH (4/8) a Jerome Hurel  na OHM
DE PONTHUAL (0/DNS). Vedení se ujal hned
po prvním kole, kde měl jako jediný celek nulu.

Pětihvězdová kvalifikace
V sobotu jsme byli nervózní i v ČR. Na

pořadu byla Velká cena s výškou překážek do
160 cm. Jednalo se o kvalifikaci na OH a na
startu nechyběli oba největší rivalové našeho
regionu Aleš Opatrný a Turek Omar Karaevli.
Na startu se představilo celkem padesát
jezdců.
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Průběžná tabulka Furusiyya Cup divize Severní a střední
Amerika: 1. USA – 100, 2. Mexiko – 90, 3. Kanada – 55,
4. El Salvador - 45

Vítězný tým USA Mclain Ward, Beezie Madden, vedoucí týmu Robert
Ridland, Lauren Hough a Todd Minikus

Foto FEIZ Blízkého východu do USA
Druhý Pohár národů Furusiyya FEI Nations

Cup roku 2016 byl na pořadu v pátek 19. února
v jezdeckém centru Ocala na Floridě, Střetlo se
zde osm družstev a pro čtyři z nich: Kanadu,
El Salvador, Mexiko a USA, to byla první ze
dvou kvalifikací do barcelonského Furusiyya
finále. Autorem parkuru byl irský stavitel Alan
Wade. 

V soutěži se vedle ostřílených matadorů
ukázalo i několik nezkušených koní a pro
některé byla soutěž nad jejich síly. Prvenství si
pohlídali domácí, které reprezentovali McLain
Ward s 15letým ryzákem ROTHCHILD (Artos)
0/4, Lauren Hough s 12letým běloušem
CORNET (Cornet Obolensky) 4/8, Todd Minikus
s ryzkou BABALOU (Balou du Rouet) 0/12
a Elizabeth Madden s 10letým hřebcem
BREITLING LS (Quintero) 0/1. USA zvítězily
s celkovými třinácti body. Jednoznačné to však
nebylo a výsledek s koněm, který na této úrovni
debutoval, musela zachraňovat poslední
startující Beezie Madden.

Silně na ně dotírali mexičtí reprezentanti, kteří
nakonec s jedenadvaceti body skončili druzí.
Třetí příčku uhájili Kolumbijci (24) a těsně za
nimi byli Australané (28). Pátou příčku obsadili
obhájci loňského prvenství v USA působící Irové
(33). Až šestý skončil mladý tým Kanady (45)
a předposlední byli jezdci z Nového Zélandu
(55). Osmou příčku obsadili jezdci El Salvadoru.
Ti startovali jen ve třech. V prvním kole

inkasovali 35 bodů a do
druhého již nenastoupili.  

Druhá finálová kvalifi-
kace pro Severní a Střed-
ní Ameriku a Karibskou
oblast se bude konat
v mexickém Coapexpan
na konci dubna a ve
hře jsou dvě postupová
místa.

V GP Austrálie
před Mexikem

Nedělní Velkou cenu po
rozeskakování vyhrál
Australan Scott Keach
s 11letým belgickým hně-
dákem FEDOR (Kashmir
van Schuttershof). Druhý
byl Mexičan  
Federico Fernandez s
11letým irským valachem
GURU (Ard VDL Douglas)
a třetí byla pětatřicetiletá
Američanka Marilyn Little
s 12letou hannoverskou
bělkou CORONA (Cordal-
me Z).
Výsledky najdete na
http://eventcontent.
hippoonline.de

Olympijské počty - Omer versusu Aleš
Čtvrtým místem v Al Ain se Aleš Opatrný posunul s nejvyšší pravděpodobností do čela olympijské kvalifikace. Oba největší soupeři skupiny C mohou

nyní startovat ještě ve dvou konkůrech. Již tento víkend (25. - 27. února) to bude CSI5* v Al Rayyan. Pro Aleše to ale bude poslední šance na další
zisk bodů. ACOVARO již potřebuje nutně odpočinek a tak úplně poslední závod olympijské kvalifikace již naše dvojice vynechá. Olympijská kvalifikace
končí 6. března.

Již nyní je ale jasné, že Aleš Opatrný dokázal v závěrečných týdnech kvalifikace uspět. V olympijském žebříčku je k 1. únoru na 80 pozici a po
úspěchu v Al Ain postoupil cca o 10 míst výše. Bez jezdců 15 kvalifikovaných států do olympijské soutěže družstev se tak nalézá někde okolo
15. místa. To se doposud nikomu z našich nepodařilo a tak již samotná kvalifikace je obrovským úspěchem. Uznání ovšem zasluhuje i ACOVARO,
který se s kvalifikační zátěží vyrovnává dokonale. Nyní nás čeká necelých 14 dní obav, zda cesta za olympijským vyvrcholením Alešovi 
jezdecké kariéry bude korunována touženým postupem. 

V prvním kole se turecký reprezentant se
svojí jedničkou 13letým hnědým valachem
DADJAK TER PUTTENNEN (Toulon) snažil jet
na jistotu. Měl však smůlu ve dvojskoku, kde
shodil úvodní oxer.

Aleš Opatrný s 10letým hnědákem ACOVA-
RO (Acodetto I) nenechal nic náhodě. Po
příjezdu na kolbiště ukázal pořadatelům na
poškozený hák často padající zadní bariéry
předposledního oxeru a ti ho vyměnili. Nechal

také narovnat posunutou vrchní část u jed-
noho z kolmých skoků.

Parkur zajel senzačně. Pečlivě, soustře-
děně a dával si i velký pozor na časový limit.
Dopadlo to výborně. V závěru měl trochu štěs-
tí, když zavadil o přední část opravovaného
oxeru, ale skok zůstal stát. 

Náš reprezentant se tak zařadil mezi sedm
jezdců, kteří přešli první kolo s nulou. Do
druhého kola postoupilo dvacet dva účast-
níků, včetně všech se čtyřmi body. O pořadí
při stejném součtu bodů rozhodoval čas
druhého kola. Omar Karaevli tak byl pod
tlakem a snažil se jet rychle. Z toho ale
vyplynula další chyba. Jeho čas a celkových

osm bodů stačilo na konečnou patnáctou
příčku.

Aleš předvedl znovu skvělý profesionální
výkon. Všechny skoky překonal s velkou jistotou
a jeden bod, který inkasoval za překročení času,
již o ničem nerozhodoval. Před ním byli jen tři
jezdci, kteří absolvovali obě kola s nulou.

Zvítězil Karim El Zoghby z Egypta s ho-
landskou klisnou AMELIA (Cantos), druhý byl
Ital Emilio Bicocchi s 10letým holštýnem ARES
(Ephebe For Ever) a třetí Ahmed Saber
Hamcho s 13letým hannoverským hřebcem
CALLAHAN (Contendro I). 

Kompletní výsledky z Al Ain hledejte na
straně www. adcsio5.com
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Všestrannost a spřežení
v Humpolci

Spolkový dům v Humpolci byl již svědkem
mnoha večerů, při kterých byla hodnocena
uplynulá sezóna disciplín všestrannosti a spře-
žení a soutěží Podkovy. Ten letošní večer
připadl na sobotu 20. února a byl obzvláště
slavností. Na programu byla i ocenění za
jubilejní 50. ročník Zlaté podkovy.

Postupně si tak pro ceny na podium
Spolkového domu přišli Radko Heidenreich st.
(Osobnost ZP), Šárka Bělohlavová (Cena za
propagaci ZP), Jiří Jaroš (Cena za podporu
ZP) a Bohuslav Šubr s Ladislavem Cihlářem
v kategorii Slavní lidé ZP.

V kategoriích disciplíny všestrannost se Ko-
něm roku stal FERNET AF KREFFE a Jezdcem
roku Jaroslav Hatla. Cenu za propagaci
disciplíny získala letos Kateřina Návojová
a Cenu za podporu disciplíny Zuzana Šedá.

Mezi jezdci spřežení se držiteli Českých
pohárů za sezónu 2015 stali Jan Exnar v jed-
nospřeží, Václav Coufalík ve dvojspřeží a Ra-
dek Nesvačil ve čtyřspřeží. Mezi spřeženími
pony byla nejlepší Mgr. Monika Pospíšilová
a Osobností roku byl vyhlášen Václav Hrnčíř.

Společenská
sezóna naplno

Východočeši
v Nechanicích

Nejlepší jezdce oblasti vyhodnocovali ve
východních Čechách a galavečer oblasti se
konal 30. ledna v Nechanicích. V rámci večera
bylo oceněno 35 jezdců, kteří byli úspěšní buď
při národních šampionátech, nebo byli členy
národních reprezentací při ME. Bylo uděleno
i 15 výkonnostních odznaků. 

Večer byl využit i ke gratulaci zasloužilým
členům oblasti při příležitosti dovršení
významných životních výročí. Čestný odznak
převzal MVDr. Josef Dvořák. Josef Nims, který
se nemohl osobně dostavit, bude dekorován při
mezinárodních CAI v Kladrubech n.L.

Foto J. Bělohlav

V Nechanicích byl Jaroslav Hatla tím, kdo
dekoroval oceněné. V rámci galavečera
všestrannosti a spřežení v Humpolci byl
naopak hlavním oceněným

Společné foto všech oceněných v rámci galavečera východočeské oblasti v Nechanicích

Pony jezdci v Benešově
Jezdci soutěžící na pony se ke svému galavečeru sešli v sobotu 13. března v S centru v Be-

nešově. Pořadatelem večera byl JK Mariánovice. Postupně byli dekorování nejlepší jezdci obou
věkových kategorií ve skocích i drezuře. Nejlepší jezdci byli vyhlášeni i ve všestrannosti a oceněna
byla i kategorie Benjamin Cup, Naděje roku (Mariana Michlíčková), Počin roku (Equiservis).
Jezdcem roku 2015 se u odborníků stala Tereza Lipavská (JK Sloupnice) a ve veřejném hlasování
Barbora Vaňková (JK Ratibořské Hory). Dva oceněné měla i kategorie Kůň roku. Mezi veřejností
zvítězil LIPTON SINAJ Barbory Vaňkové a odbornou komisí byla vyhodnocena jako nejlepší v roce
2015 KAČENKA Terezy Lipavské.

V kategorii skoky 13 - 16 let byla nejlepší Tereza Lipavská před Valentýnou Poláchovou, Sofií
Najmanovou, Lubomírem Gabryšem a Annou Lani Novak

V kategorii drezura 8 - 12 let byly vyhodnoceny jezdkyně v pořadí Karolína Wiesnerová, Jana
Táboříková, Eliška Skřivanová a Anna Helebrantová



Světové poháry
2015/2016 vrcholí.
Západoevropští sko-
koví jezdci měli v úno-
ru své poslední kolo
v Bordeaux, drezurní
předposlední v Neu-
münsteru. Jezdci
spřežení se v Bor-
deaux utkali ve finále
a před finále jsou
i voltižéři, kteří budou
soutěžit 3. - 6. břez-
na v Dortmundu.
Právě zde bude mít

Česká republika i letošní finálové zastoupení,
protože do Dortmundu z kvalifikačního
6. místa postoupil Lukáš Klouda.
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Světové poháry
před finále

Foto FEI/E. Knoll

Prvním finálovým vítězem SP sezóny 2015/2016 je Holanďan IJsbrand Chardon

Konečné pořadí Jumping Longines FEI
World Cup 2015/2016 po 11. kole
v Bordeaux: 1. Christian Ahlmann GER – 86;
2. Simon Delestre FRA – 78; 3. Harrie
Smolders NED – 58; 4. Pénélope Leprevost
FRA – 54; 5. Kevin Staut FRA – 54; 6. Jos
Verlooy BEL – 50; 7. Audrey Coulter USA –
46; 8.  Denis Lynch IRL – 46; 9. Marcus
Ehning GER – 45; 10. Nicola Philippaerts
BEL – 42; 11. Marco Kutscher GER – 40;
12. Henrik von Eckermann SWE – 39;
13. Laura Renwick GBR – 39; 14. Max
Kühner AUT – 37; 15. Daniel Deusser GER –
36; 16. Romain Duguet SUI – 35; 17. Patrice
Delaveau FRA – 35; 18. Edwina Tops-
Alexander AUS – 34; 19. Maikel van der
Vleuten NED – 33

Jumping Longines FEI World Cup 2015/2016
Bordeaux: 1. Kevin Staut - REVEUR DE
HURTEBISE HDC (FRA) 0/0 39,86; 2. Simon
Delestre - QLASSIC BOIS MARGOT (FRA) 0/0
40,74; 3. Edwina Tops-Alexander - CARETINA
DE JOTER (AUS) 0/0 40,90; 4. Marcus Ehning
- CORNADO NRW (GER) 0/0 41,97; 5. Denis
Lynch - ALL STAR 5 (IRL) 0/0 42,03; 6. Laura
Renwick - BINTANG ll (GBR) 0/0 42,35;
7. Maikel van der Vleuten - VDL GROEP
VERDI TN NOP (NED)  0/0 44,11; 8. Pénélope
Leprevost - VAGABOND DE LA POMME (FRA)
0/4 39,30; 9. Patrice Delaveau - LACRIMOSO 3
HDC (FRA) 0/4 39,89; 10. Jerome Guery -

PAPILLON Z (BEL) 0/4 41,47; 11. Ludger
Beerbaum - COLESTUS (GER) 0/4 42,03;
12. Olivier Robert - QUENELLE DU PY (FRA)
0/4 42,74

Poslední postupová místa
do Göteborgu rozebrána

Poslední skokovou kvalifikací západo-
evropské ligy Světového poháru byl 5. – 7.
února konkůr v jihofrancouzském Bordeaux.
Motivací pro převážnou většinu startujících
byla možnost si buď upevnit svoje postavení
na postupových příčkách tabulky, anebo
naopak využít nepřítomnosti či zaváhání
některých kolegů a na jejich úkor se kva-
lifikovat do finále.

Parkur, který postavil italský designer
Uliano Vezzani, vyžadoval stálou koncen-
traci. Problémovým prvkem byl především
trojskok. Tam také skončila poslední naděje
vítěze z minulého týdne v Curychu Piuse
Schwizera. S finálovou vidinou se v trojskoku
rozloučil i Sergio Alvarez Moya. Pro body do
tabulky bylo nutné přejít základní parkur
s nulou. To se nakonec podařilo sedmnácti
jezdcům.

Před zraky nadšeného publika triumfoval
v rozeskakování evropský exmistr Kevin
Staut s 15letým ryzákem REVEUR DE
HURTEBISE HDC (Kashmir van Schut-
tershof). Druhý byl další z domácích re-
prezentantů Simon Delestre s černým
hřebcem QLASSIC BOIS MARGOT (l'Arc de
Triomphe). Třetí příčku obsadila Edwina
Tops-Alexander s báječnou 11letou holš-
týnkou CARETINA DE JOTER (Caretino).

Do finále se na poslední chvíli kvalifikovali
Laura Renwick, Patrice Delaveau, Edwina
Tops-Alexander a za předpokladu, že Edwina
bude reprezentovat australskou ligu, také
Maikel van der Vleuten.

Naopak z postupových příček vypadli
nepřítomní Niklas Krieg, Olivier Philippaerts,
Douglas Lindelöw a Patrick Stühlmeyer.
Kompletní výsledky na
www.jumping-bordeaux.com

Finále skokového Světového poháru se
bude konat ve švédském Göteborgu od
23. do 28. března.

Foto FEI/E. Knoll

Vítězství v závěrečné kvalifikaci pro finále Jumping Longines FEI World Cup 2015/2016 získal
v Bordeaux domácí Kevin Staut na REVEUR DE HURTEBISE HDC



Překvapivé čtvrté místo si v silné konkurenci
připsala ziskem 76,325 % polská repre-
zentantka Beata Stremier s 13letým rýnským
vraníkem RUBICON D (Rubin-Royal). Až za ní
se umístila stabilní německá reprezentantka
Fabienne Lütkemeier i švédský internacionál
Patrik Kittel.

V první polovině soutěže ještě zaujala
třiatřicetiletá domácí reprezentantka Juliane
Brunkhorst s 11letým hnědákem SIEGER HIT
(Sandro Hit).

Také GP pro Isabell
Předchozí Grand Prix vyhrála Isabell Werth

se ziskem 80,020 % a druhá Jessica von
Bredow-Werndl byla oceněna
75,500 %. Třetí Adelinde
Cornelissen získala 74,380 %,
čtvrtá  Fabienne Lütkemeier
72,920 % a pátá Beata
Stremier 72,400 %.

Poslední kvalifikační kolo
Reem Acra FEI World Cup
Dressage 2015/2016 se koná
v sobotu 12. března v 's-Her-
togenbosch (NED).
Kompletní výsledky na
www.reitturnier-
neumuenster.de
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Foto FEI/S. Lafrentz

Foto FEI/S. Lafrentz

První finále
V Bordeaux měli své první letošní finále

Světového poháru vozatajové. V dramatické
bitvě po deseti letech znovu zvítězil Holanďan
IJsbrand Chardon. Nebylo to však vůbec
jednoduché. V poslední bráně málem vypadl
jeho syn Bram, který mu dělá pomocníka a to
by znamenalo diskvalifikaci. Naštěstí se mu
akrobaticky podařilo ztracenou rovnováhu zno-
vu nalézt a titul byl zachráněn. 

Silně na něj dotíral šestinásobný vítěz Svě-
tového poháru Australan Boyd Exell. V ohrom-
ném tempu měl chybu na překážce číslo 3 a tak
ještě zrychlil. Už se zdálo, že stejně zvítězí, ale
druhý shozený míček v závěrečné fázi rozhodl
o konečném pořadí.   

Finálové pořadí FEI World Cup Driving
Bordeaux: 1. IJsbrand Chardon (NED) 250,09;
2. Boyd Exell (AUS) 254,73; 3. Koos de Ronde
(NED) 267,67; 4. Jérôme Voutaz (SUI) 152,69;
5. Michael Brauchle (GER) 167,48; 6. Sé-
bastien Mourier (FRA) 177,54; 7. Georg von
Stein (GER) 182,63.  

Longines Grand Slam 
V Hong Kongu se v neděli 21. února jezdilo

Longines Grand Prix Hong Kong Masters,
započítávané do seriálu Grand Slam, který bude
mít pokračování v Los Angeles a v Paříži. 

Hattrick za milión 
Vítěz ve dvou po sobě jdoucích Velkých

cenách získá bonus 500 tisíc eur. Prémii
250 tisíc může získat ten, komu se podaří
zvítězit ve dvou ze tří Velkých cen i v případě, že
nebudou následovat po sobě. Pro vítěze všech
tří prestižních soutěží v řadě by byl k dispozici
super bonus ve výši jednoho miliónu.

Dvě naděje - jedna prémie
V soutěži se střetlo dvacet sedm předních

evropských jezdců, mezi kterými byla jediná
domácí reprezentantka. Na startu byli i dva
prémioví adepti. Na půl milionovou dotaci se mohl
těšit vítěz z prosincové Paříže Patrice Delaveau
v sedle 12letého holštýna LACRIMOSO 3 HDC
(Landjunge). Ale LACRIMOSO v prvním kole
dvakrát chyboval a bylo po nadějích.

Adeptem na čtvrt milionovou prémii byl Marko
Kutscher, který v říjnu loňského roku triumfoval
v Los Angeles. Startoval s báječným 14letým
hřebcem VAN GOGH (Numero Uno) a prvním
kolem prošel suverénně bez chyby. Spolu s dal-
šími jedenácti jezdci se tak kvalifikoval do
druhého kola.

To se vyvíjelo velice dramaticky. Vedení se ujal
první bezchybný Roger Yves Bost s nadějnou
10letou hnědkou SANGRIA DU COTY (Quaprice
Boimargot Quincy). Jel však dost opatrně a před-
čil ho hned následující Daniel Deusser s bě-
loušem CLINTOP (Clinton).

Deusserův čas po chvilce o vteřinu překonal
riskantní jízdou Simon Delestre s 11letým
ryzákem CHESALL ZIMEQUEST (Casall). Ještě
o dvě setiny byl rychlejší Emanuele Gaudiano
s bílým hřebcem CASPAR 232 (Casper). Toho
o dalších třináct setin předstihl vítěz z Bordeaux
Kevin Staut s 11letým FOR JOY VAN'T
ZORGVLIET HDC (For Pleasure). 

Velmi rychle jel také Bertram Allen s 9letým
HECTOR VAN D'ABDIJHOEVE (Cabrio van de
Heffinck). Jeho belgický bělouš však po posled-
ním obratu vyhodil, vypadl z rytmu a to ho v po-
řadí stálo několik pozic.

Posledním startujícím byl Marko Kutscher.
Neměl před sebou lehký úkol, ale zvládnul ho
výtečně. Skvěle zkracoval, odskakoval z dálky
a jeho čas byl o půldruhé vteřiny nejrychlejší. Byl
to triumf a navíc báječně zaplacený. Za vítězství
v Hong Kongu dostal 165 tisíc dolarů a k tomu
Grand Slam prémii 250 tisíc eur. Již nyní se může
těšit na další kolo v Los Angeles.

Pořadí Reem Acra FEI World Cup Dressage
po 8. kole v Neumünsteru:  1. Isabell Werth
GER – 77; 2. Jessica von Bredow-Werndl GER
– 66; 3. Patrik Kittel SWE – 65; 4. Hans Peter
Minderhoud NED – 61; 5. Marcela Krinke
Susmelj SUI – 52; 6. Fabienne Lütkemeier
GER – 50; 7. Edward Gal NED – 49; 8. Tinne
Vilhelmson-Silfven SWE – 45; 9. Agnete Kirk
Thinggaard DEN – 44; 10. Beatriz Ferrer-Salat
ESP – 40; 11. Inna Logutenkova UKR – 39;
12. Judy Reynolds IRL – 38; 13. Goncalo
Carvalho POR – 37; 14. Valentina Truppa ITA –
34; 15. Diederik van Silfhout NED – 33.

(FIN) 72,975; 11. Lyndal Oatley - SANDRO
BOY (AUS) 72,450; 12. Judy Reynolds -
VANCOUVER K (IRL) 72,175; 13. Agnete Kirk-
Thinggaard - JOJO AZ (DEN) 72,075;
14. Katarzyna Milczarek - DZEKO (POL)
67,675; 15. Inna Logutenkova - DON
GREGORIUS (UKR) 66,250.

Reem Acra FEI World Cup
Dressage 2015/2016 Neu-
münster: 1. Isabell Werth -
WEIHEGOLD (GER)
84,600; 2. Jessica von
Bredow-Werndl - UNEE BB
(GER) 80,900; 3. Adelinde
Cornelissen - JERICH
PARZIVAL (NED) 78,775;
4. Beata Stremier -
RUBICON D (POL) 76,325;
5. Fabienne Lütkemeier -
D'AGOSTINO FRH (GER)
75,575; 6. Patrik Kittel -
DELAUNAY (SWE) 74,350;
7. Kristy Oatley - DU SOLEIL
(AUS) 74,275; 8. Juliane
Brunkhorst - SIEGER HIT
(GER) 73,650; 9. Marcela
Krinke-Susmelj - SMEYERS
MOLBERG (SUI) 73,600;
10. Terhi Stegars - AXIS TSF

Isabell jede
Předposlední 8. kolo západoevropského

drezurního Světového poháru se konalo
20. února v Neumünsteru. V malé hale účastníci
trochu žehrali, že jsou diváci příliš blízko u ob-
délníku a to že ruší soustředění koní. V sobotní
kvalifikační Grand Prix na to doplatila Dánka
Anna Kasprzak, když se její 12letý tm. hnědák
HOENNERUPS DRIVER nedokázal uklidnit
a musela proto ze soutěže odstoupit. 

Ve volné sestavě zopakovala velmi dobrý
výkon jako v minulém kole v Amsterodamu
domácí favoritka Isabell Werth s perspektivní
11letou oldenburskou vrankou WEIHEGOLD
(Don Schufro) a po zásluze zvítězila. Za
technicky náročnou harmonickou sestavu
získala 84,600 %.

Stabilně dobré výkony nyní podává i další
z domácích reprezentantek Jessica von
Bredow-Werndl s 16letým tm. hnědákem UNEE
BB (Gribaldi). Sice si trochu stěžovala, že její
hřebec byl koncem ledna v Amsterodamu lepší,
ale druhou příčku získala i zde. Tentokrát s vý-
sledkem 80,900 %.

Třetí místo obsadila Holanďanka Adelinde
Cornelissen s legendárním 19letým ryzákem
JERICH PARZIVAL (Jazz). Jejich sestava byla
velmi pěkná a valach působil svěžím, odpočatým
dojmem. Třetí příčka měla hodnotu 78,775 %.

Dvakrát třetí byl v Neumünsteru 19letý
JERICH PARZIVAL s Adelinde Cornelissen 

V 8. kole v drezurním SP zvítězila v Neumünsteru Isabell Werth -
WEIHEGOLD (GER) 
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Zimní poháry
V Nových Zámcích

dvakrát Polsko
Dalšími koly pokračoval letošní Zimní pohár.

V sobotu 6. února bylo na programu první
skokové kolo v Nových Zámcích a zde byla
hlavní hvězdou polská reprezentantka Maria
Kaczyna. Ta na LORD OF FAME vyhrála jak
soutěž do 110 cm tak i závěrečnou soutěž do
115 cm s následným rozeskakováním.

Foto J. Malinovský

Foto A. Suchánek

Foto J. Malinovský

Foto J. Malinovský

Spřežení již potřetí
Naopak spřežení měla v sobotu 13. února ve

Slatiňanech na programu již třetí kolo. Účast
opět potvrdila vzrůstající popularitu této
disciplíny a celkem k soutěžím ve čtyřech

kategoriích (dvojspřeží pony, jedno, dvoj
a čtyřspřeží) a jedné hoby soutěži (jednospřeží)
přijelo do Slatiňan 42 spřežení.

Jen čtyřspřeží bylo sedm. Výsledky na
prvních třech pozicích byly velmi těsné.
O prvenství se ale nenechal připravit Jiří
Nesvačil ml. (NH Kladruby), na kterého těsně
nestačil Petr Vlašic (Ranč Ladná). Třetí mezi
čtyřkami skončil Josef Hrouda.

Seriál Drive Winter Tour pokračuje 4. kolem již
tento víkend 27. února v Brně. Celý seriál
vyvrcholí v Lysé nad Labem v neděli 20. března.

Závěr v Lysé
Oba seriály vyvrcholí při Jezdeckém fes-

tivalu, který se bude konat ve dnech 16. - 20.
března v Lysé nad Labem. Rozpis nabízí 32
soutěží v pěti jezdeckých disciplínách. Tento-
krát bude, po obrovském diváckém úspěchu,
absolutním vrcholem nedělní soutěž čtyřspřeží.
Veškeré podrobnosti o Festivalu i Zimním po-
háru naleznete na www.jezdeckyfestival.cz

Luža ve vedení
Druhé skokové kolo bylo na programu v so-

botu 20. února v Hradištku u Sadské. Tentokrát
se soutěžilo až do úrovně 125 cm (-S*-).
K hlavní soutěži nastoupilo 15 dvojic. Pro
desítku nejlepších bylo připraveno finále a právě
deseti dvojicím se podařilo základní kolo
absolvovat s nulou. Vedle Jiřího Luži (JS
Schneider) se dvěma koňmi to byl např.
i Jaroslav Hatla na CARAMOUCHE Z (CET).
Nakonec se z vítězství radoval Jiří Luža

(BENITO) před svým stájovým kolegou Janem
Štětinou (CELANO). Třetí skončila Veronika
Špačková na VILERIA (JK Černožice). Jaroslav
Hatla po chybě ve finále skončil na 6. místě.

Jiří Luža se tak ujal vedení v průběžném
pořadí seriálu Jump Winter Tour v kategorii Big
Tour. Další kolo je na programu 5. března opět
v Hradištku a pak již budou následovat dvě
závěrečná kola při Jezdeckém festivalu v Lysé
nad Labem ve dnech 17. a 18. března.

Mezi dvojspřežími byl ve Slatiňanech nejlepší Marek Jirgala (AK Mont - foto), který se ujal i vedení
v průběžném pořadí seriálu. Na těsném druhém místě je pak Petr Vlašic (Ranč Ladná).

Ve druhém kole v Hradištku byl v -S*- nejlepší Jiří
Luža na BENITO

Polka Maria Kaczyna (LORD OF FAME) si
z Nových Zámků odvezla hned dvě vítězství

Po vítězství v Hradištku i Slatiňanech je v průběžném pořadí Zimního poháru spřežení na čele Jiří
Nesvačil ml. (foto). I v této kategorii je na těsném druhém místě Petr Vlašic (Ranč Ladná).
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Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků,
parkurových překážek, kotců
pro psy, nově i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových 

boxů

Tel: 728 162 407  ● www.mrzena.eu

Foto I. Neumannová

Ve dnech 19. a 20. února se v přednáškovém sále Mendelovy univerzity
v Brně konala 11. konference České hiporehabilitační společnosti. Při
příležitosti 25. výročí založení společnosti se zde sešly i čtyři
předsedkyně společnosti. Jako první byla ve funkci zakladatelka ČHS
MUDr. Lia Vašíčková, která je pod svým dívčím jménem Frantalová
známá i ve sportovní společnosti, protože byla mistryní ČSR ve skákání
(vlevo). Dále pak byla přítomna současná předsedkyně Ing. Věra
Lantelme-Faisan, vedle které stojí bývalá předsedkyně a současná
místopředsedkyně Ing. Vladimíra Casková. Čtvrtou bývalou před-
sedkyní na Konferenci byla současná klasifikátorka FEI handi-
capovaných jezdců paradrezury MUDr. Jana Kulichová.

Oblast Praha uspořádala ve dnech 10. - 11. února druhé skokové soustředění
s německým trenérem Owe  Asmussenem. První setkání se konalo 14. - 15.
ledna a poslední ze série tří společných prací je na programu 9. - 10.
března. Soustředění se konají v krásném prostředí areálu Královický Dvůr.
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Již několik sezón spolupracuje drezurní komise České jezdecké
federace s holandskou trenérkou Monique Peutz-Vegter. Ta je oficiální
školitelkou holandské jezdecké federace pro rozhodčí od základních
stupňů až po Grand Prix. Sama startovala v drezurních soutěžích stupně
GP i na mezinárodní úrovni. Drezurní komise spolupracuje s Monique
Peutz-Vegter již třetí rok. Letos byla práce zahájena ve dnech 19. - 22.
února. V jarní části budou ještě tři soustředění 4. - 7. března, 15. – 18.
dubna a 13. - 16. května a čtyři jsou plánována i na konec roku. Místem
konání prvního letošního setkání bylo i tentokrát středisko v Masečíně
a celkem se ve dvoudenních cyklech práce zúčastnilo 24 dvojic.


