
zkušená domácí reprezentantka Tinne Vil-
helmson-Silfven se 14letým hannoverským
hnědákem DON AURIELLO (Don Davidoff).
Třetí se ztrátou pouhé desetiny procenta byl
miláček zdejšího publika Patrik Kittel se
17letým ryzákem WATERMILL SCANDIC
(Solos Carex).

Po dni odpočinku byla
v neděli na programu
Grand Prix KÜR. Znovu
se střetlo všech osmnáct
účastníků a jezdilo se
ve dvou skupinách po-
dle výsledku páteční
soutěže.

Vítězem 31. finále dre-
zurního Světového pohá-
ru se stal dvaačtyřiceti-
letý Holanďan Hans
Peter Minderhoud. Jel
na podmanivou hudbu
z filmu Zorro - tajemná
tvář.

V jeho sestavě sice
trochu chyběla technická
náročnost, ale převedl
velmi dobrou piaffu a nej-
více ceněnými prvky byly
obě řady přeskoků. Po-
dařilo se mu v žádném
z obtížných prvků ne-
udělat chybu a roz-
hodčími byl oceněn
82,357 %.

Bylo to historicky tři-
nácté holandské vítězství
ve Světovém poháru. To
poslední získal jeho ži-
votní partner Edward Gal
s TOTILASEM v 's-Her-
togenbosch v roce 2010.

Pošesté to vyšlo
Hans Peter Minder-

houd se o zisk finálového
titulu pokoušel již šest-
krát. Nejblíže k němu měl
v roce 2009 v Las Vegas,
kde v sedle EXQUIS
NADINE skončil čtvrtý.

I když mnozí diváci
doufali, že letos by mohla
devětačtyřicetiletá Tinne
Vilhelmson-Silfven vy-
hrát, nakonec obsadila,

XXIV. ročník | číslo 5
8. 4. 2016 – 28. 4. 2016

Mercedes - Benz Spring
Cup v Martinicích

Již tento víkend (8. - 10. dubna)
zahajuje jezdecká sezóna na
kolbišti v Martinicích.

Zima skončila
v Lysé nad Labem

Reportáž o vyvrcholení zimní
halové sezóny v rámci
výstavy Zemědělec na
výstavišti v Lysé nad Labem.
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Inzerce

V Riu 6x debut
Šest států zažije v jezdeckých soutěžích

v Rio de Janeiru svoji olympijskou nebo
paralympijskou premiéru. Na prvních OH
jižní Ameriky bude v jezdectví soutěžit hned
devět jihoamerických států. Olympijskou
kvalifikací jezdeckých soutěží prošlo celkem
43 států, na paralympiádě bude mít zástupce
30 zemí. Zahajovací ceremoniál otevře
olympijské hry na stadionu v Deodoro
6. srpna. Paralympiáda pak bude zahájena
11. září.

Účastníci olympijského turnaje
Skoky - 75 dvojic, celkem jezdci 27 států.
15 týmů: Argentina, Austrálie, Bra-

zílie, Kanada, Francie, Německo, Velká
Británie, Japonsko, Nizozemsko, Katar,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina,
USA.

12 států s individuální účastí: Belgie,
Tchaj-wan, Kolumbie, Egypt, Irsko, Itálie, Ma-
roko, Peru, Portugalsko, Turecko, Uruguay,
Venezuela.

Drezura -  60 dvojic, celkem jezdci
25 států.

11 týmů: Austrálie, Brazílie, Dánsko,
Francie, Německo, Velká Británie, Ja-
ponsko, Nizozemsko, Španělsko, Švéd-
sko, USA.

14 států s individuální účastí: Rakousko,
Belgie, Kanada, Dominikánská republika,
Irsko, Itálie, Mexiko, Nový Zéland, Palestina,
Rusko, Jihoafrická republika, Jižní Korea,
Švýcarsko, Ukrajina.

Všestrannost - 65 dvojic, celkem jezdci
24 států.

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

Finále Světového poháru 

strana 3

(Pokračování na str. 5)

Finále Světového poháru v drezuře a ve skákání trvalo ve švédském
Göteborgu čtyři dny a pořadatelé využili velikonočního pondělí.
Zahajovalo se tak v obou disciplínách v pátek 25. března.

31. drezurní finále podporované newyorskou módní firmou Reem
Acra, bylo zahájeno klasickou Grand Prix. Bohužel letošní vrchol
halové sezóny byl poznamenán neúčastí několika významných jezdců.
Omluvila se například světová jednička Charlotte Dujardin a z Británie
nepřijel ani její trenér Carl Hester. Z Německa chyběli Isabell Werth
a Kristina Bröring-Sprehe a z Holandska se na startu neobjevili Edward
Gal ani Adelinde Cornelissen. Ale i bez těchto favoritů mělo finále velmi
dobrou úroveň. Celkem se v Göteborgu utkalo osmnáct jezdců.
Soutěže byly hodně vyrovnané a otevřela se příležitost pro méně
obvyklé vítěze. 

Foto FEI/A. Bronkhorst

Vítězem finále Reem Acra FEI World Cup Dressage se v Göteborgu
stal Hans Peter Minderhoud (GLOCK'S FLIRT)

31. finále pro Holandsko
V klasické Grand Prix s minimálním

náskokem zvítězil Hans Peter Minderhoud
s 15letým ryzákem GLOCK'S FLIRT
(Florestan), který byl ohodnocen 76,871 %.
Druhou příčku, se ziskem 76,500 %, obsadila
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Finále SP
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stejně jako v GP, druhou příčku. Jezdila
osvědčenou sestavu, kterou má již několik let
zažitou. 

Předvedla několik technicky náročných
prvků jako například piruetu, následovanou
řadou 1-1 zakončenou piruetou na druhou
ruku a při tom držela otěže v jedné ruce. Nebo
přeskoky 2-2 s plynulým přechodem do 1-1.
Ale ani tento risk na vítězství nestačil. 

Třetí byla Jessica von Bredow-Werndl
z Německa, které se s 15letým tm. hnědákem
UNEE BB (Gribaldi) podařilo obhájit loňské
umístění.

Ke zklamání publika byl Patrik Kittel až
čtvrtý. Zajímavostí byl historicky první start
irského jezdce v drezurním finále Světového
poháru. Byla to Judy Reynolds se 14letým
KWPN hnědákem VANCOUVER K (Jazz)
a dvojice obsadila osmou příčku.

Foto FEI/A. Bronkhorst

Švédský reprezentant Patrick Kittel na
WATERMILL SCANDIC skončil ve finále na
4. příčce.

Zahajovací triumf
Francie

Skokané zahájili svoje finále již navečer ve
čtvrtek 25. března. Parkury ve Scandinavium
Aréně stavěl španělský designer Santiago
Varela. Neměl to na oválném kolbišti vůbec
snadné, ale zvládl to velmi dobře. Na startu se
představilo 35 koní.

První klasifikace byla honební do 150 cm. Za
chybu se k dosaženému času připočítávaly čtyři
vteřiny. V zaplněné hale vládla tradičně výborná
atmosféra a publikum vybízelo jezdce ke stále
rychlejším jízdám. Velmi povedená byla hned ta
druhá, kterou předvedl Patrice Delaveau
s 12letým holštýnem LACRIMOSO 3 HDC
(Landjunge).

Před něj se záhy, ale s časem o půl sekundy
rychlejším, dostal Daniel Deusser s báječným
běloušem CORNET DʼAMOUR (Cornet
Obolensky). Výborný byl i Nicola Philippaerts

31. finále Reem Acra World Cup Dressage 2016 - Göteborg Grand Prix Kür: 1. Hans Peter
Minderhoud - GLOCK'S FLIRT (NED) 82,357; 2. Tinne Vilhelmson-Silfven - DON AURIELLO
(SWE) 81,429; 3. Jessica von Bredow-Werndl - UNEE BB (GER) 80,464; 4. Patrik Kittel -
WATERMILL SCANDIC (SWE) 78,946; 5. Anna Kasprzak - DONNPERIGNON (DEN) 78,625;
6. Fabienne Lütkemeier - DʼAGOSTINO FRH (GER) 78,339; 7. Inessa Merkulova - MISTER X
(RUS) 78,232; 8. Judy Reynolds - VANCOUVER K (IRL) 77,339; 9. Agnete Kirk Thinggaard -
JOJO AZ (DEN) 76,250; 10. Marcela Krinke Susmelj - SMEYERS MOLBERG (SUI) 74,946; 11.
Lyndal Oatley - SANDRO BOY (AUS) 73,589; 12. Charlotte Jorst - KASTELʼS NINTENDO
(USA) 73,232; 13. Beata Stremler - RUBICON D (POL) 73,179; 14. Emilie Nyrerod - MIATA
(SWE) 73,143; 15. Mary Hanna - UMBRO (AUS) 71,696; 16. Terhi Stegars - AXIS TSF (FIN)
69,268; 17. Tatiana Dorofeeva - KARTSEVO UPPERVILLE (RUS) 68,464; 18. Gűnter Seidel -
ZERO GRAVITY (USA) 67,464.

Foto FEI/A. Bronkhorst

Na domácí Tinne Vilhelmson-Silfven na DON AURIELLO zbylo v Göteborgu dvakrát 2. místo

Foto FEI/A. Bronkhorst

Dojatá byla Ruska Inessa Merkulova - MISTER X, která obsadila ve finále 7. příčku
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Mercedes - Benz Spring Cup 2016
Již tento víkend bude zahájena sezöna na otevřeném kolbišti v Marti-

nicích. Ve dnech 7. - 10. dubna je zde na programu zahajovací Mercedes-
Benz Spring Cup, při kterém nabízí rozpis skokové soutěže od 90 cm až do
140 cm. Většinu soutěží bude možné započítat i do seriálu Západočeské
Jump Tour 2016. Pravidla ZČJT i všechny podrobnosti o Mercedes Benz Cup
naleznete na www.csi-martinice.cz

Program v Martinicích pokračuje 21. - 24. dubna zahajovacím kolem ČSP
2016.

Představenstvo Dostihového spolku a.s. na základě doporučení výběrové
komise potvrdilo 31. března do funkce ředitele společnosti Martina Korbu.
Doposud řízením společnosti pověřený Michael Skalický zůstává nadále
místopředsedou představenstva Dostihového spolku a.s.

s 11letým hřebcem H&M FOREVER D ARCO
TER LINDEN (Darco), kterému v tu chvíli do
vedení chyběly pouhé tři desetiny. Do čela se
následně dostal Simon Delestre s černým
hřebcem QLASSIC BOIS MARGOT (l'Arc de
Triomphe). Jel úžasně a zdálo se, že tohle se
nedá překonat.

Na startu však ještě byla Pénélope Leprevost
se šikovným 11letým hřebcem VAGABOND DE
LA POMME (Vigo d'Arsouilles). Její jízda byla
naprosto strhující. Vedoucí čas ještě dokázala
o více jak dvě sekundy zkrátit a diváci jí
uspořádali bouřlivé ovace.

Rychlý byl i poslední startující Steve Guerdat s
10letým vestfálským hnědákem CORBINIAN
(Cornet Obolensky ), který se časem zařadil na
čtvrtou příčku.

Honební kvalifikace byla francouzským
triumfem. S převahou vyhrála Pénélope
Leprevost a Simon Delestre obsadil druhou
příčku. Třetí místo obsadil Němec Daniel
Deusser, čtvrtý byl Steve Guerdat (SUI), pátý
Nicola Philippaerts (BEL) a šestý Patrice
Delaveau (FRA).

Šanci na titul již v prvním kole ztratil
v posledních měsících velmi úspěšný Christian
Ahlmann. Z plejády skvělých koní, které má
v současné době k dispozici, zvolil do honebního
skákání 13letého bavorského ryzáka  COLORIT
(Coriano). Nejenže dosáhl času sotva prů-

měrného, ale navíc po jezdeckých chybách shodil
dva skoky a obsadil až 25. příčku.

Dobrými výkony se naopak prezentovali
Romain Duguet, Marcus Ehning, Harrie
Smolders, Henrik von Eckermann, Marco
Kutscher, osmatřicetiletá Američanka Callem
Solem nebo nestárnoucí Australan Chris Chugg.
Bez chyby, i když nijak závratně rychle, přešli
Denis Lynch a Maďarka Mariann Hugyecz.

Ahlmannův den 
Druhý den v sobotu čekal na jezdce klasický

parkur s rozeskakováním do 160 cm. Kurz byl
o stupeň obtížnější. Dost problémů bylo na
trojskoku, ale většina chyb se stala na
posledních čtyřech skocích. Na prvního čistého
se čekalo až k deváté dvojici. Tu tvořil Christian
Ahlmann, který využil možnosti výměny koně
v průběhu finále. Do druhého kola nasedlal
16letého hřebce TALOUBET Z (Galoubet A), se
kterým vyhrál Světový pohár v Lipsku 2011. 

Po první dni se vedení ve skokovém finále
ujala Francouzka Penelope Leprevost na
VAGABOND DE LA POMME



žebříčku Simon Delestre a mohl
jen litovat dvou zaváhání
v předchozím kole. 

Krásné plynulé jízdy postupně
předvedli Callan Solem, Christian
Ahlmann a Denis Lynch.
Nenapodobil je ovšem Marko
Kutscher, kterému spadl hned
druhý skok a potom i dvě
stacionáty ve trojskoku.

Senzačně jel Marcus Ehning
a s celkovými šesti body se dostal
do vedení. Následně jednou
chybovala Pénélope Leprevost.

Na startu zbyla jen poslední
trojice. Harrie Smolders zajel
perfektně. Stejně dokonalý byl
i Daniel Deusser. Oba zůstali na
třech bodech a Marcus Ehning jen
uznale pokyvoval hlavou. 

Závěrečný jezdec soutěže,
Steve Guerdat, mohl inkasovat
dva body za čas. Tři by znamenaly
rozeskakování se Smoldersem
a Deusserem, chyba propad na
třetí příčku. Olympijský vítěz však
prokázal pevné nervy a zopakoval
loňský triumf.

CORNET do síně slávy
Bylo to skvělé vystoupení

a třiatřicetiletý Steve Guerdat si
ovací publika skutečně užíval.
Pozoruhodné je, že svých
životních triumfů se dočkal v sedle
tří různých koní. Na OH v Londýně

v roce 2012 byl jeho partnerem valach NINO
DES BUIS-SONNETS. Ve finále Světového
poháru 2015 v Las Vegas to byla klisna
ALBUFUEHRENS PAILLE a nyní, na této úrovni
dosud nezkušený, 10letý hnědák CORBINIAN.

Švýcaři vyhráli finále Světového poháru po
čtvrté. V roce 2001 triumfoval Markus Fuchs,
Beat Mandli v roce 2007 a Steve Guerdat 2015
a 2016. Dalším vítězem letošního finále je
hřebec CORNET OBOLENSKY, jehož tři synové
byli mezi prvními čtyřmi koňmi. Vítězný
CORBINIAN, třetí CORNET DʼAMOUR a čtvrtý
CORNADO NRW.

Kompletní výsledky z Göteborgu na
www.gothenburghorseshow.com
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Finále SP

Spolu s ním se do rozeskakování kvalifikovalo
sedm jezdců. V rozeskakování předvedl
Ahlmann naprosto precizní jízdu a dostal své
konkurenty pod tlak. Bez chyby byl pak již jenom
Denis Lynch s mohutným hnědákem ALL
STAR 5 (Argentinus), ovšem s časem o pět
vteřin pomalejším.

První dva skoky shodil dvaačtyřicetiletý
Američan Peter Lutz s 11letým francouzským
hnědákem ROBIN DE PONTHUAL (Elf d'Or).
Dvakrát zaváhal také Marco Kutscher s 10letou
vestfálkou CHACCORINA (Chacco Blue).
Následně z velkého tempa jednou chyboval
Harrie Smolders s vynikajícím 12letým ryzákem
EMERALD NOP (Diamant de Semilly).

Druhý nejrychlejší čas měl Marcus Ehning
s nádherným bílým hřebcem CORNADO NRW
(Cornet Obolensky). Tomu ale spadl již druhý
skok a následně ještě jeden. Hned první
překážku shodil i poslední rozeskakující se,
Steve Guerdat s 10letým vestfálským hnědákem
CORBINIAN (Cornet Obolensky).

Christian Ahlmann vyhrál druhé kolo s velkou
převahou. Druhou příčku obsadil Denis Lynch
a ze čtyřbodových rozeskakujících se byl
nejrychlejší Harrie Smolders. Steve Guerdat byl
čtvrtý, pátý Marcus Ehning, šestý Marko
Kutscher a sedmý Peter Lutz. Pénélope
Leprevost, Simon Delestre, Daniel Deusser
i Nicola Philippaerts jednou chybovali už
v základním parkuru.

Po druhé kvalifikaci byla umístění v prvních
dvou kolech přepočítána na trestné body. Do
čela se s nulou dostal Steve Guerdat (SUI),
Marcus Ehning měl dva body a Holanďan Harrie
Smolders stejně jako Daniel Deusser tři body.
Se čtyřmi body pokračovali Nicola Philippaerts
a Pénélope Leprevost. Simon Delestre a Callan
Solem měli pět, Marko Kutscher šel do třetího
kola se šesti a Peter Lutz, Denis Lynch
a Christian Ahlmann s osmi body.

Steve má nervy ze železa
Třetí kolo se skládalo ze dvou parkurů

a jezdilo se na Velikonoční pondělí. Do prvního
z obou parkurů nastoupilo dvacet šest jezdců.
Největší problémy dělal kolmý skok z vlnitých

prken v barvách švédské vlajky, který se skákal
v oblouku proti tribuně. Devět jezdců se ale
i přes tento kurs dostalo bez chyby.

Z vedoucích jezdců si připsal dvanáct bodů
Peter Lutz a po osmi inkasovali Simon Delestre
a Nicola Philippaerts. Jednou chybovali
Američanka Callan Solem a Marcus Ehning. 

Závěrečný parkur absolvovalo dvacet jezdců.
O konečném pořadí při shodném počtu bodů
rozhodoval čas druhého parkuru. 

Krásnou bezchybnou jízdu předvedl Chris
Chugg (AUS) s nejmladším koněm soutěže,
s 8letou CRISTALLINE (Cristallo) a vysloužil si
standing ovation.

Bez chyby byl i současný muž č. 1 světového

Foto FEI/D. Caremans 

Ve druhém finálovém kole byl v Göteborgu
nejlepší Christian Ahlmann na TALOUBET Z,
ale do hry o celkové vítězství ho to již nevrátilo

Foto FEI/D. Caremans 

Foto FEI/D. Caremans

Po dvou dnech byl se ztrátou dvou bodů na druhém místě
Marcus Ehning s bílým hřebcem CORNADO NRW

Steve Guerdat (SUI) obhájil své loňské vítězství ve finále SP před Harrie Smoldersem (NED)
a Danielem Deusserem (GER)
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V Riu 6x debut

14 týmů: Austrálie, Brazílie, Kanada, Francie, Německo, Velká Británie, Irsko, Itálie,
Nizozemsko, Nový Zéland, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, USA.

10 států s individuální účastí: Bělorusko, Belgie, Chile, Čína, Ekvádor, Finsko, Japonsko, Porto
Rico, Španělsko, Zimbabwe.

Státy, které se účastní týmové soutěže ve všech třech disciplínách: Austrálie, Brazílie,
Francie, Velká Británie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené státy budou pole plné týmy
ve všech třech olympijských disciplínách. 

Účastníci paralympijských her 
Paradrezura - 78 dvojic
14 týmů: Austrálie, Rakousko, Belgie, Brazílie, Kanada, Dánsko, Německo, Velká Británie,

Itálie, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Singapur, USA + dva státy, které složily tým
z jednotlivců: Francie (4 jezdci) a Rusko (3 jezdci).

15 států s individuální účastí: Argentina, Česká republika, Finsko, Hong Kong, Irsko,
Japonsko, Lotyšsko, Mexiko, Portugalsko, Slovensko, Jižní Afrika, Švédsko, Švýcarsko, Uruguay.

(Dokončení ze str. 1)

V zahajovacím kole FEI Nations' Cup 2016 v americkém Wellingtonu dominovalo ve dnech
29. března až 3. dubna družstvo USA. Domácí tým zvítězil s celkovým výsledkem 454,698 %.
Druhou příčku se ziskem 428,708 % obsadila Kanada. Na třetím místě byli Španělé, kteří
startovali ve třech a získali 414,421 %.
Letošní ročník FEI Nations Cup Dressage pokračuje při CDIO3* v Odensee (DEN) - 12. - 15.
května, CDIO5* Compiegne (FRA) 19. - 22. května, CDIO5* v Rotterdamu (NED) 22. - 26.
června, CDIO5* ve Falsterbo (SWE) 7. - 10. července, CDIO5* v Cáchách (GER) 13. - 17.
července a posledním závodem sezóny 2016 bude CDIO3* v Hicksteadu (GBR) 28. - 31.
července.

Vítězný tým Německa ve Fontainebleau tvořili Michael Jung - LA BIOSTHETIQUE SAM, 40.1;
Sandra Auffarth - OPGUN LOUVO, 45.9; Jorg Kurbel - BROOKFIELD BOUNCER, 75.2 a Andreas
Ostholt - So Is Et, 78.7

Foto E. Knoll

Foto E. Knoll

Němec Michael Jung na LA BIOSTHETIQUE
- SAM zvítězil při CICO3* ve Fontainebleau 

Jung triumfoval
ve Fontainebleau
Ve dnech 23. - 25. března byl ve

francouzském Fontainebleau zahájen další
ročník FEI Nations Cup Eventing 2016. Rozpis
nabídl vedle soutěže CICO3* i úroveň CIC2*.

V CICO se o prvenství v týmové soutěži
utkalo především Německo a domácí Francie.
Soupeření bylo velmi vyrovnané, ale nakonec
se ze vstupního vítězství roku 2016 radovali
Němci, kteří byli v celkovém součtu lepší o ne-
celých 6 bodů. Zasloužil se o to především
Michael Jung na LA BIOSTHETIQUE - SAM
(Stan the Man xx), který byl nakonec nejlepší i
v individuálním hodnocení. Aby zdůraznil svoji
převahu, obsadil i druhou příčku, tentokrát s ko-
něm FISCHERROCANA (Ituango xx). Převahu
pak mělo i Německo, když třetí v individuálním
hodnocení byla Sandra Auffarth na OPGUN
LOUVO (Shogoun). Teprve za nimi skončil
nejlepší Francouz Nicolas Touzaint na
CROCKET 30 (Cassini II). V týmové soutěži
skončilo na 3. místě Irsko. Kompletní výsledky
z Fontainebleau naleznete na
www.thecrazyride.fr

FEI Nations Cup Eventing 2016
pokračuje závody v:
2. Ballindenisk (IRE) 22. - 24. dubna
3. Houghton Hall (GBR) 26. - 29. května
4. Strzegom (POL) 24. - 26. června
5. The Plains (USA) 8. - 10. července
6. Aachen (GER) 14. - 17. července
7. Vairano (ITA) 16. - 18. září
8. Waregem (BEL) 22. - 25. září
9. Boekelo (NED) 6. - 9. října

Foto FEI

Rudolfův pohár
za dveřmi

V pondělí 4. dubna byly uzavřeny přihlášky
pro mezinárodní jezdecké závody spřežení CAI
v Kladrubech nad Labem - Rudolfův pohár . Ty
se letos konají ve dnech 21. – 24. dubna
a tradičně otevřou mezinárodní sezónu
spřežení. Přihlášena jsou spřežení z 12 zemí
a na staru by se měli objevit jezdci Chile,
Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Německa,
Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, USA
a samozřejmě České republiky.

V kategorii čtyřspřeží by se mělo objevit
deset kočárů a na startu nebude chybět ani
kompletní reprezentační tým rodiny Nesvačilů.



nejenom závěrečné vítěz-
ství, ale i celkové prvenství
se ziskem 56 bodů. Petr
Vlašic byl tentokrát až třetí,
ale ani tak ho v Lysé druhý
Jaroslav Juráň (Juráň-
Valentino), nemohl odsu-
nout z celkově druhé
seriálové příčky (52).

Seriálové prvenství
do Němčic

Absolutním sportovním
vrcholem byla kategorie
čtyřspřeží. V letošním se-
riálu bodovalo celkem
10 jezdců a i zde byla
situace před finálovým
vyvrcholením napínavá. 

Dvojnásobný bodový zisk
ve finále nabídl šanci na
celkové vítězství sedmičce
jezdců. Ve velmi vyrovnané
soutěži se z finálového
prvenství nakonec radoval Jiří Nesvačil st.
(Moravský Krumlov). Jen velmi těsně druhý
skončil Jaroslav Juráň a ještě těsněji třetí Josef
Hrouda (Afrodita Němčice).

Finálové body ovšem seriálové rozuzlení
nepřinesly a tak na 1. místě Zimního poháru
spřežení skončili Josef Hrouda a Petr Vlašic se
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Foto K. Návojová

Celkové prvenství v Zimním poháru spřežení 2016 v kategorii čtyřspřeží patří díky lepšímu umístění ve finále Josefovi Hroudovi (Afrodita Němčice)

Foto K. Návojová

Zima 2016 v kategorii dvojspřeží patřila Markovi Jirgalovi

Foto A. Zimová

Vítězem letošního seriálu Zimní skokový pohár se stal při Jezdeckém
festivalu v Lysé nad Labem Jiří Luža

Zima skončila v Lysé nad Labem
V rámci výstavy Zemědělec se v Lysé nad

Labem konal třetí ročník Jezdeckého festivalu,
který dvěma finále zakončil i zimní seriály ve
skákání a spřežení. V rámci festivalu, který je pře-
devším propagací jezdeckého sportu, se v prů-
běhu pěti dní konalo více jak 30 soutěží v pěti
jezdeckých disciplínách, včetně v ČR zahajovací
nové soutěže Pony-games.

V průběhu závodů bylo na programu páté kolo
Zimního jezdeckého poháru, které bylo zvýhod-
něno dvojnásobným ziskem pohárových bodů.

Kraloval Luža
Již v průběhu tří kvalifikačních kol vévodil sko-

kovému seriálu Jiří Luža (schneider Plzeň), který
zvítězil ve dvou střetnutích v Hradištku u Sadské.
V závěrečném čtvrtém kole se ale musel se
ZENTO-S (Zento) ve čtvrtek 17. března sklonit
před Rudolfem Doležalem na PEGGY SUE
(Hřebčín Suchá). I o den později, v samotném
finále, se na BENITO-S (Padinus) musel spokojit
s 2. příčkou, když ho rutinovaně překonal Patrik
Majher na CLINTAS (Clinton I) dlouhodobě jezdící
v SRN. I tak stačil bodový zisk Jiřímu Lužovi na
zcela suverénní vítězství v letošním ročníku
Zimního skokového poháru. Zvítězil se ziskem
97 bodů před Barborou Vojtkovou (69) a Denisou
Vegrichtovou (56).

Spřežení na závěr
Po loňských zkušenostech si pořadatelé

(Jezdci.cz) na nedělní vrchol nechali divácky
nejvděčnější soutěž spřežení. Postupně se
divákům představila jednospřeží, dvojspřeží
i čtyřspřeží a celkově se ve výstavní hale C
vystřídalo 41 spřežení. V jednospřeží byl seriálový
souboj letošní zimy tentokrát velmi napínavý
a o seriálové prvenství soupeřili Pavel Drbohlav
(Pamela Bylany), Markéta Sedlinská (Jalový
Dvůr), ale jak se nakonec ukázalo, i Milan Domes
(Dolní Dunajovice). Právě on si odnesl v zá-
věrečném střetnutí prvenství. Dvacet bodů ho tak
postrčilo mezi adepty na celkové prvenství. Druhá
skončila ve finále Markéta Sedlinská, která ho tak
v součtu překonala o jediný bod. Body za třetí
finálové místo ale stačily na celkové seriálové
prvenství Pavlu Drbohlavovi. Ten tak po úspěších
v Trojanovicích, Hradištku, Slatiňanech, Brně
a nakonec i v Lysé, zvítězil se součtem 51 bodů
před MVDr. Markétou Sedlinskou (49) a Milanem
Donesem (48).

Stejně tak byla soutěž vyrovnaná mezi dvěma
nejlepšími v kategorii dvojspřeží. O celkové
prvenství se do poslední chvíle přetahovali Marek
Jirgala (AK MONT) a Petr Vlašic (Ranč Ladná).
Jirgala byl nejlepší v Trojanovicích a Slatiňanech,
Vlašic zvítězil v Hradištku a jinak byl dvakrát druhý
a jednou třetí. Před finále tak měli oba jezdci
shodných 36 bodů a jednalo se o to, kdo bude
lepší ve finále.

Mezi 13 spřeženími si v obou kolech se soutěží
poradil lépe Marek Jirgala, který si tak připsal

shodnými 39 body. O vítězi proto rozhodl lepší
výsledek ve finále a toho docílil Josef Hrouda. I na
třetím místě se umístili jezdci se shodným počtem
bodů (35). Díky finálovému vítězství ale celkovou
třetí příčku Zimního poháru získal Jiří Nesvačil st.
a Jaroslav Juráň skončil čtvrtý. Kompletní výskledky
Jezdeckého festivalu na www.jezdeckyfestival.cz
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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

Ukrajinská ostuda v Lier
Drezurní komise FEI s plnou podporou Výkonného výboru FEI

vyhodnotila výsledky z CDI3* v belgickém Lier (2. března 2016) jako zcela
nekorektní. Důvodem byla zjevně nacionalistická podpora dvou ukra-
jinských rozhodčí v soutěži Grand Prix Speciál jezdkyni Ukrajiny Inně
Logutenko. Soutěž měla být jako jedna z posledních započtena do
olympijského kvalifikačního žebříčku. Loguteková se díky podpoře
rozhodčích na FLERANO umístila na 7. příčce. Tohoto výsledku ovšem
dosáhla pouze díky tomu, že rozhodčí Maria Dzumadzuk a Iryna Shulga
z Ukrajiny nadhodnotily její výkon v průměru o více než 8% oproti zbylé
trojici rozhodčích. Pokud by obě Ukrajinky hodnotily v rozmezí cca 1-2%
od svých kolegů, spadla by Inna Logutenko na cca 13. - 14. příčku.

Drezurní komise vyhodnotila rozhodnutí ukrajinských rozhodčí jako
zjevně nekorektní. Výsledky z Lier sice nezrušila, ale tento závod nebude
započten do olympijského kvalifikačního žebříčku. Pokud by byly Logu-
tenkové body za procentický zisk v Lier započteny, s velkou pravdě-
podobností by se ocitla mezi čtyřmi jezdci kvalifikovanými na základě
olympijského žebříčku do Rio de Janeira. Drezurní komise FEI bude i dál
toto zjevné porušení principu fair play řešit.

Generální zasedání FEI
v Tokiu

Ve dnech 18. - 22. listopadu 2016 se bude v dějišti
olympijských her 2020 v japonském Tokiu konat generální shromáždění
FEI. V Tokiu tak budou hodnoceny brazilské OH (5. - 21. srpna), na které
tak téměř kontinuálně naváže příprava dalších, v pořadí již 32. novodobých
olympijských her, které se budou konat v Japonsku. 

87. Derby
v Hamburku

Ve dnech 4. - 8. května je na programu
87. ročník jednoho z netradičnějších
jezdeckých střetnutí Evropy. Start ohlásil
i loňský vítěz Christian Glienewinkel
s 15letým hannoverským PROFESSIONAL
AIRCAIR. Na programu jsou skokové soutěže úrovně CSI3*, CSI5*,
CSIYH1*, ale i CDI4*, CDP. Vyvrcholením drezurních soutěží bude v neděli
8. května CDI4* 58. Deutsches Dressur-Derby. 87. Deutsches Spring-
Derby startuje v neděli 8. května ve 14:25 hodin. Kompletní program na
engarde.de

Účast v 87. Derby v Hamburku ohlásil i obhájce vítězství Christian
Glienewinkel s 15letým hannoverským PROFESSIONAL AIRCAIR



JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Cyril Neumann, Zámecký areál Ctěnice, 190 17 Praha 9-Vinoř, tel. 603 517 242,
fax: 286 855 407,  e-mail: jezdec@jezdec.cz. Redakce: Cyril Neumann, Ilona Neumannová. S redakcí spolupracují V. K. Dvořák -dvoř-
,P. Loudová -lou-, K. Návojová, M. Kůstková, J. Bělohlav, Z. Šedá, M. Svozil, V. Jáchimová. Tem. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR
6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne 20. 12. 94. Grafické zpracování
+ tisk studio BESR, Na Stezce 7, Praha 10.

Ve svatostánku francouzské secese se ve dnech 18. - 20.
března konal dnes již tradiční Saut Hermés Au Grand Palais.
V hlavní soutěži CSI5* Grand Prix (160 cm) zvítězil po
rozeskakování 16 dvojic Maročan Abdelkebir Ouaddar na
QUIKLY DE KREISKER (Diamant de Semilly), který na další
místa odsunul světová esa jakými jsou Scott Brash, Christian
Ahlmann, Marcus Ehning a Martin Fuchs. Kompletní výsledky
na www.sauthermes.com

V pátek 25. března se na Hradištku konalo pod vedením francouzské mezinárodní
rozhodčí Kathy Amos Jacobs (FEI rozhodčí pro úroveň 5* pro paradrezuru a 4* pro
drezuru), školení paradrezurních rozhodčích, kterého se zúčastnilo sedm
rozhodčích. Paradrezuristé využili přítomnosti francouzské odbornice a pokračovali
v sobotu a neděli soustředěním devíti jezdců včetně Anastasje Vištalové, která ladí
formu na paralympiádu v Rio de Janeiru.

Aktivní Rada ČJF
V úterý 22. března zasedala Rada ČJF a na programu měla celou řadu

zásadních bodů jednání. Již od začátku roku sleduje jezdecká veřejnost vývoj
v pony komisi, který vyvrcholil odstoupením komise v čele s manažerkou Janou
Perníčkovou. Rada ČJF doporučila VV ČJF, aby jmenoval novou pony komisi
složenou ze tří členů, která by měla mandát do 30. září. Od 1. října Rada
doporučuje začlenit ponysport pod jednotlivé komise, které by byly rozšířeny
o jednoho specializovaného člena.

Rada dále doporučila VV ČJF aby přehodnotil přístup ke Kategorizaci skokových
jezdců a většina členů Rady se vyjádřila, z obav možných pořadatelských
komplikací, proti zavedení Kategorizace.


