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Tři Nesvačilové
v Normandii?
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Emmy Augier de Moussac
v Al Ain
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v Kladrubech nad Labem
naplní očekávání příznivců
soutěží spřežení.
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Zduchovický pony galavečer
Pořadatelskou štafetu galavečerů pro příznivce pony sportu převzali letos zduchovičtí
pořadatelé v čele s Ladislavem Krulichem. V pátek 7. února uspořádali v Kamýku nad Vltavou
jezdecký ples, jehož součástí bylo i slavnostní vyhlášení nejlepších jezdců a pony sezóny 2013.

Zahajovaly žebříčky
Nejprve bylo na řadě vyhlášení předem známých výsledků výkonnostních žebříčků. Ty jsou určeny dvojicím ve
třech disciplínách v obou
věkových kategoriích. Postupně si na pódium pro ocenění
došla nejlepší pětka každé
kategorie. V žebříčcích bodovala vždy dvojice jezdec-kůň
a body sbírala maximálně na
15 závodech.
V drezurní kategorii zvítězily
v obou věkových kategoriích
účastnice evropského šampionátu. V mladších dětech Tereza Markusková (LIMETREE
ARACORN) ze Sportovní stáje Donthová. Ta se prvnstvím
nejen v žebříčku, ale také na
MČR, rozloučila s mladší kategorií jezdců 8 – 12 let.
Ve starších jezdcích pak
skončila na samotném vrcholu celoročního hodnocení Michaela Pavlisová (HOLSTEINS
DIRIGENT) z JS u Ryzáčka.
(Pokračování na str. 2)

Jezdecká ročenka
2013

Foto K. Návojová

Jezdkyní roku na pony se stala Barbora Kamírová

Foto R. Němcová

Tak jako každý rok touto dobou v redakci
Jezdce vrcholí práce na Jezdecké ročence.
Ta se stala již nedílnou součástí redakčního
života a letos finišují práce na 17. edici.
Pro příznivce Ročenky letos chystáme
překvapení a na její tvorbě pracuje výrazně
omlazený grafický tým. Doufáme proto, že se
bude líbit nejenom jejím tradičním
příznivcům, ale že toto připomenutí předešlé
jezdecké sezóny osloví i další čtenáře.
S radostí jsme na elektronických sítích
zaznamenali, že se Jezdecká ročenka stala již
i předmětem sběratelské obchodní výměny.
Proto opět připomínám jejím příznivcům, že
jsou stále ještě k dispozici i starší ročníky,
i když se zásoby především těch nejstarších
již výrazně tenčí. V případě zájmu je tak
možné svoji sbírku této unikátní edice
ve vaší knihovně doplnit.

Inzerce

Událostí uplynulého víkendu byla slavnostní premiéra nové haly ve Zduchovicích. Ta vyrostla na
místě bývalé jízdárny a má uctyhodné rozměry 32 na 66 m. ČR má tak další soutěžní krytou arénu
skutečně evropské úrovně.

Nové Město nad Metují

www.prim.cz
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Zduchovický ....

České zahájení
za hranicemi

(Dokončení ze str. 1)
Skokový žebříček starších dětí ovládla ve své
poslední pony sezoně Šárka Tůmová
s KARA/BACARDIA II (JK Koba). Mezi mladšími
nenašla přemožitele stejně jako loni Sofie
Najmanová a NIGHT BEAUTY-T (JK Český
dvůr).

Jezdeckou sezónu 2014 zahájili mnozí čeští
jezdci za hranicemi. V krátkém přehledu
přinášíme vše důležité, co se v našich
národních barvách za českými hranicemi stalo.

CSI3* Villach
Aleš Opatrný myslí nejvýše a tak se hned na
přelomu ledna a února (30. 1. - 2. 2.) vydal do
Villachu k úrovni tři hvězdy. Společně s ním se
k soutěžím CSI* vypravily do Rakouska ještě
Barbora Kejvalová a Natálie Roučková.
Aleš Opatrný se nerozpakoval před svého
pro sezónu 2014 důležitého koně 13letého
CARAMOUCHE (Caretano) postavit náročný
úkol a startoval s ním v GP (155 cm). Výsledek
12 tr. bodů však stačil jen na 40. místo.
FALCO UNION absolvoval páteční nejtěžší
soutěž (150 cm), dokončil s 15 body. Ani další
čeští jezdci nedosáhli nějakého zásadního
úspěchu.

CSI3* Gratz

Sofie Najmanová vítězí často a neuniklo jí ani
vítězství ve skokovém žebříčku dětí 8-12 let

Titul Trenér roku 2013 náleží
zaslouženě Kateřině Vašákové

zcela

Ve všestrannosti je sestavován pouze jediný
žebříček a na věku jezdců nezáleží. Bodovalo
14 dvojic a nejvíce bodů získala Eliška Orctová
a BLUEBERRY VALMART (JC Rusek). I pro
tuto jezdkyni byl rok 2013 poslední pony
sezónou.

Jak to viděli odborníci
Vyvrcholení večera patřilo vyhodnocení
ankety vybrané odborné veřejnosti. Ta hlasovala
o Naději, Trenérovi, Pony a Jezdci roku 2013.
Nadějí roku 2013 se na základě tohoto
hlasování stala Anna Helebrantová (Stáj LH
Praha), která se úspěšně účastnila Styl šam-

pionát pony a zvítězila i v Šampionátu nadějí při
MČR.
Cenu za nejlepšího trenéra si odnesla
Kateřina Vašáková, která vede svoji jezdeckou
školu v Mariánovicích, dříve Českém Dvoře.
A konečně dvě nejdůležitější ocenění
putovaly do Borové u Českého Krumlova.
Ponym roku se stal všestranný LIPTON SINAJ
a titul Jezdec roku 2013 obdržela jeho jezdkyně
Barbora Kamírová. Společně dosáhli nejen na
mistrovské zlato v drezuře, ale v roce 2012 se
postavili na start ME pony ve všestrannosti.

Hlasovala i veřejnost
Široké veřejnosti bylo umožněno hlasovat
o mladším a starším Jezdci roku 2013. Na internetu získaly nejvíce příznivců mezi mladšími
Zuzana Baloušková (JK Iluze Makotřasy) a mezi
staršími Aneta Regnardová (JK PAM).
Licentovaní členové ČJF se pak mohli
zúčastnit ankety o nejlepšího pořadatele pony
soutěží a zde si pro svoji oblibu cenu odnesli
opět zástupci JK Opřetice. Ty byly vyhodnoceny
jako nejlepší již v roce 2012.
K. Návojová
Foto K. Návojová

Hned následující týden byl Aleš Opatrný
a CARAMOUCHE v Rakousku znovu a tentokrát
bylo cílem CSI3* Gratz. I zde se Aleš nejtěžším
soutěžím nevyhýbal. V sobotu 8. února absolvoval soutěž Gold Tour (150 cm) s výsledkem
13 bodů. FALCO UNION v ten den parkur
o výšce 145 cm nedokončil. Do GP se tak
našemu jezdci postoupit nepodařilo a závody
pro něho v sobotu skončily.

CSI2* Valencie
Zuzana Zelinková se zase vydala za teplem
až do Španělska. Na jih Evropy spolu s ní
cestovali LUKA´S NINJA, ale i CALERI II,
FILICITA
a
THE LUX
EFFECT. ČR zastupuje ve
Valencii ještě Sabina Erbeková.
První starty proběhly v týdnu od 11. února. Zuzana
Zelinková se blýskla v pátek
14. února, kdy v Gold Tour
(145
cm)
absolvovala
s CALERI II čistě a obsadila
21. místo.
O den později pak mohla
být spokojená s LUKA´S NINJA, který nechyboval v další soutěži úrovně Gold Tour (145 cm)
a za 12. příčku nechyběl ani na dekorování.
Spokojenost vládla v českém táboře i nadále
a v neděli zvládl CALERI II nejtěžší soutěž
závodů (150 cm) s jediným shozením. Protože
se rozeskakovalo pouze osm dvojic, stačil výkon
na 22. příčku.
V nedělní Gold Tour, ovšem v soutěži 140 cm,
se představila i FILICITA, která dokončila s jedním shozením. Soutěže ve středisku Oliva Nova
pokračují opět celý tento týden od úterý
18. února.

Bielíková v Kreuthu
Zahájit sezónu 2014 za hranicemi se rozhodla
i Nikola Bielíková, která si ovšem ke svým
startům vybrala národní závody v bavorském
Kreuthu ve dnech 5. - 9. února.
Každý, kdo se kdy soutěžního stroje
v Kreuthu zúčastnil ví, že ve velkolepém středisku se soutěží od časného rána do pozdního
večera.
Nikola se v záplavě soutěžících rozhodně neztratila a v sedle pěti koní dosáhla řady umístění
v soutěžích do 130 cm.

CSI2* Neeroeteren
Minulý týden (13. - 16. února) také probíhaly
dvouhvězdové závody v belgickém Neeroeteren. Těch se v českých barvách zúčastnila
v Belgii trvale žijící Dominika Turková v soutěžích do 135 cm bez výraznějších úspěchů.

Sunshine Tour s Kellnerovou

Nejlepší v celoročním drezurním žebříčku mladších dětí byla Tereza Markusková (LIMETREE
ARACORN) ze Sportovní stáje Donthová.

V tomto týdnu (od 18. února) pokračují i závody na samém jihu Španělska ve Vejer de la
Frontera známé u nás jako Sunshine Tour. Za
ČR je přihlášena Daniela Hlaváčková a Anna
Kellnerová. Zde se s nepatrnými přestávkami
soutěží až do konce března.
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Další ztráta
pro Skokový pohár
Předsedkyně JK Kolowrat, JUDr. Dominika
Kolowrat-Krakowská vydala v polovině února
oficiální prohlášení ohledně pokračování seriálu
Kolowrat Junior Cup (KJC), který se v letech 2012
a 2013 konal jako součást Českého skokového
poháru:
Na konci listopadu 2013 proběhlo jednání
s prezidentem Asociace ČSP, panem Jiřím
Skřivanem, zástupci Jezdeckého klubu Kolowrat
a strategickým finančním partnerem ČSP i KJC.
Na tomto jednání byly panu Skřivanovi sděleny
podmínky pro kontinuitu podpory KJC v rámci
ČSP. Opakovaně jsme byli ujištěni, že
s předložením požadovaných materiálů není na
straně AČSP žádný problém. Mělo se jednat
o koncepci a finanční zajištění ČSP pro rok
2014. Pan Skřivan nebyl schopen požadované
listiny předložit, přestože mu byly poskytovány
další a další lhůty, aby mohl své prodlení
napravit. První termín k doplnění byl určen na
18. prosince, druhý do konce roku 2013.
Bohužel, ani jeden z termínů nebyl dodržen.
Jak vyplývá z výše uvedeného, s konečnou
platností musím s lítostí konstatovat, že v letošním roce nelze s KJC v rámci ČSP počítat.
Protože i nadále chceme podporovat mladé
talenty skokového sportu, rozhodli jsme se
v naší aktivitě pokračovat. Prvním letošním
podnikem, na kterém se stáváme partnerem
juniorských soutěží pod názvem Kolowrat Tour,
je výjimečný Jezdecký festival v Lysé nad
Labem konaný ve dnech 19. – 23. března.
Určitě to ovšem nebude jediný jezdecký projekt,
který v roce 2014 podpoříme. Budeme se tedy
těšit na shledání nejen s juniorskými jezdci
během nadcházející sezony.
JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská,
předsedkyně JK Kolowrat

Reportáže

3
Foto K. Návojová

Podruhé byly letos uděleny Výroční ceny ČJF. Na plese Jezdci v gala, který se konal 1. února
v pražském Radiopaláci je získali: (zleva) Antonín Klauz (Celoživotní rozvoj jezdectví), Denis
Balaštík (Vycházející hvězda), Veronika Janegová (Navzdory všemu) a Josef Hrouda, Radek
Nesvačil a Jiří Nesvačil (Sportovec roku).
Veronika Janegová přes tělesný handicap soutěží v disciplíně endurance v rámci standardních
soutěží, Denis Balaštík byl stříbrným juniorem na MČR ve voltiži a podílel se jako člen českého
týmu na 5. místě při ME v Ebreichsdorfu a trojice jezdců spřežení nás reprezentovala na
MS dvojspřeží v Topoľčiankách.
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Ze zahraničí

S českou vlajkou v Bordeaux
i Arabských emirátech
zopakoval stejně skvělý výkon jako před
čtrnácti dny v Curychu a ujal se vedení.
Domácí Julien Epaillard s 10letým
holštýnem CRISTALLO A LM (Casall) čisté
konto neudržel.
Výborný byl Billy Twomey s nestárnoucí
ryzkou TINKA'S SERENADE (Tinka's Boy).
Bez chyby a časem o dvě vteřiny rychlejším
se ujal vedení. Francouzští fanoušci doufali,
že znovu vyhraje hrdina posledních
kvalifikací Patrice Delaveau. Moc se snažil
v sedle 13letého hřebce CARINJO HDC
(Cascavelle). Jenže v nejrychlejším čase
dne chyboval na první části dvojskoku.
Stejný skok shodila i Luciana Diniz
s perspektivním ryzákem FIT FOR FUN (For
Pleasure). Vynikající byl také vítěz z Curychu Pius Schwizer s obdivuhodným 9letým
Marcus zase vyučoval
hnědákem TOULAGO (Toulon). Bez chyby a o dvě desetiny rychlejší než mladý
V příjemně prostorné hale postavil velmi pěkný
Angličan.
parkur italský mág Uliano Vezzani. Nebyl v něm
Německá Ukrajinka Katharina Offel
nějaký výrazný chyták. Snad až na branku
s 12letým ryzákem LACONTINO (Landgold)
uprostřed kolbiště. Náročná byla i řada s dvojshodila předposlední překážku. Michael
skokem či trojskok. Jezdci nesměli polevit v konWhitaker s elegantní bělkou ELLE VAN DE
centraci po celou trasu.
KOLMEN (President) šel čistě, ale pomalu.
Moc chyb nebylo a vzdal jen Steve Guerdat
Pak ale jednu ze svých zběsilých jízd
s problematickou bělkou NASA. Dvouciferného
předvedl Roger Yves Bost se 14letou
výsledku dosáhla dvojice nepříliš zkušených
CASTLE FORBES MYRTILLE PAULOIS
jezdců a dvě překážky shodili kupříkladu Luca
(Dollar du Murier). Publikum bylo v transu
Maria Moneta, Dirk Demeersman, Maikel van der
a nikdo nevěřil, že by ještě někdo mohl být
Vleuten, nebo Egypťan Abdel Said s exAlešovým
Foto: FEI/Fred Chehu
rychlejší.
10letým hnědákem ZIDANDE P (For Pleasure).
Ludger Beerbaum s 11letou bělkou Vítězstvím v Bordeaux se Marcus Ehning ujal vedení
Z těch renomovaných, které jedna chyba
CHIARA (Contender) zariskoval a shodil západoevropské ligy SP
nepustila do rozeskakování, jmenujme Edwinu
oxer v obratu. Pak přišel zlatý hřeb večeTops-Alexander, Simona Delestre, Christiana
ra. Marcus Ehning s krásným běloušem
Ahlmanna, Denise Lynche, Pénélope Leprevost
Třetí, druzí a první
CORNADO NRW (Cornet Obolensky) všem
a Kevina Stauta.
Postřehy z tiskové konference: „Byl to můj první
ukázal, jak se má jezdit. V úžasném tempu,
Příležitost rozeskakovat se dostalo třináct
start v kvalifikaci Světového poháru s tímto koněm
dopředu, stylově s krátkými oblouky. Byl to
bezchybných. První dvojicí byl Marco Kutscher
nádherný zážitek a čas měl o dvacet jednu sea já jsem moc rád, nejen za vítězství, ale za to, jak
s 18letým veteránem CASH (Carthago). Pokusil
tinu rychlejší než Bost.
se Cornado zlepšuje,“ řekl 39letý jezdec, který je
se jet stejně svižně, jak to fungovalo ještě před
Poslední startující Cameron Hanley s 11letým
v současné době č. 4 světového žebříčku. „Během
několika málo lety. Ale možná nedostatek
ANTELLO Z (Animo II) dobře věděl, že nevyhraje,
posledních měsíců jsem s ním startoval ve třech
pružnosti nebo únava – výsledkem byly dvě chyby.
ale hlavně se snažil neudělat chybu. Zvítězil
Velkých cenách a skončili jsme třetí, druzí a první.“
Britský mladík Joe Clee s 11letou ryzkou
Marcus Ehning a svůj triumf si okázale užíval.
DIABLESSE DE MUZE (Baloubet du Rouet)
Na otázku, zda si myslí, že právě Cornado by měl
být jeho kůň pro nadcházející Světové jezdecké
hry v Normandii Ehning odpověděl: „To ještě
nevím, ale jsem moc spokojený jak se věci vyvíjejí.
Chci ho vzít do finále Světového poháru v Lyonu.
V Bordeaux se konala i dvě finále Světového poháru. Nás nejvíce zajímalo to voltižní, ve kterém
Mám tam tři kvalifikované koně, ale první volba je
byl ve velké šanci na dobré umístění Lukáš Klouda. V prvním kole se držel za oběma domácími
Cornado“. Na dotaz, jaký je osud hříběte, které
reprezentanty na třetí příčce. Ve druhém kole se mu ale místo na stupních vítězů udržet nepodařilo
před několika lety v Bordeaux vyhrál, řekl: „nyní je
a dostal se před něj ještě Švýcar Lukas Heppler. Zvítězil mistr světa Nicolas Andreani, druhý byl
mu pět let a startuje ve Švédsku s Marií Gretzer
Jacques Ferrari a Lukáš obsadil čtvrté místo.
v soutěžích mladých koní."
Ve finále čtyřspřeží zvítězil Australan Boyd Exell, druhou příčku obsadil německý reprezentant
Závěrečné kvalifikační kolo skokové zápaDaniel Schneiders a třetí Koos de Ronde z Holandska.
doevropské ligy bude v neděli 2. března v GöteKompletní výsledky na: www.jumping-bordeaux.com
borgu.

V Západní Evropě
už kvalifikace Longines FEI World Cup
Jumping 2013/2014
Western European
League finišuje. V sobotu 9. února se na
jihu Francie v Bordeaux jezdilo předposlední deváté kolo.
Sjela se velmi dobrá
konkurence. Z první
světové dvacítky se
v soutěži předvedlo
hned dvanáct špičkových jezdců.

Finále s Kloudou

Foto:Rinaldo de Craen/FEI

Foto: Daniel Kaiser/FEI

Voltižním vítězem finále SP se stal
domácí Nicolas Andreani

Ve finále SP čtyřspřeží zvítězil Boyd Exell (AUS)

Výsledek z Boredaux: 1. Marcus Ehning CORNADO NRW (GER) 0/0 35.45, 2. Roger
Yves Bost - CASTLE FORBES MYRTILLE
PAULOIS (FRA) 0/0 35.66, 3. Pius Schwizer TOULAGO (SUI) 0/0 35.83, 4. Billy Twomey TINKA'S SERENADE (IRL) 0/0 36.08,
5. Michael Whitaker - ELLE VAN DE KOLMEN
(GBR) 0/0 37.93, 6. Joe Clee - DIABLESSE
DE MUZE (GBR) 0/0 38.20, 7. Cameron
Hanley - ANTELLO Z (IRL) 0/0 39.39,
8. Patrice Delaveau - CARINJO HDC (FRA)
0/4 35.43, 9. Ludger Beerbaum - CHIARA
(GER) 0/36.05, 10. Katharina Offel LACONTINO (UKR) 0/4 37.37, 11. Luciana
Diniz - FIT FOR FUN (POR) 0/4 38.25
Pořadí Longines FEI World Cup™ Jumping
2013/2014 Western European League po
9. kole v Bordeaux: 1. Marcus Ehning GER –
64; 2. Patrice Delaveau FRA – 61; 3. Pius
Schwizer SUI – 54; 4. Scott Brash GBR – 52;
5. Steve Guerdat SUI – 51; 6. Edwina TopsAlexander AUS – 50; 7. Kevin Staut FRA – 48;
8. Roger Yves Bost FRA – 45; 9. Maikel van der
Vleuten NED a Billy Twomey IRL – 40; 11. Joe
Clee GBR a Lars Nieberg GER – 39; 13. Luciana
Diniz POR – 38; 14. Tim Gredley GBR – 36;
15. Christian Ahlmann GER – 35; 16. Francois
Mathy Jr BEL – 34; 17. Michael Whitaker GBR –
32; 18. Simon Delestre FRA – 28
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Do Barcelony Katar a Saudové
Zatímco v Evropě spěje ke svému vrcholu
halová sezóna, na Středním Východě se už
jezdil Pohár národů na otevřeném kolbišti.
Seriál Furusiyya FEI Nations Cup byl 6. února
zahájen ve Spojených Arabských Emirátech
v luxusním jezdeckém středisku Al Ain.
V soutěži národních týmů se představilo šest
družstev, ale jen tři z nich - Saudská Arábie,
Katar a domácí Spojené Arabské Emiráty,
soutěžily v této jediné blízkovýchodní kvalifikaci
o dvě postupová místa do říjnového barcelonského finále.
Soutěž byla přehlídkou velmi nevyrovnaných
jezdeckých výkonů, ale především skvělých
koní, většinou ještě nedávno ježděných předními evropskými jezdci. Francouzský stavitel
Fréderic Cottier se musel při tak nesourodém
poli účastníků vypořádat s velmi nelehkým
úkolem.
Po prvním kole vedli Ukrajinci, z nichž šli první
tři čistě. Čtvrtý proto skočil pouze dva skoky
a vzdal. Třeba je vyzdvihnout výkon šéfa týmu,
miliardáře Olexandra Oniščenka, který byl
jedním z bezchybných jezdců v sedle zkušené
13leté holštýnky CARLINA (Carvallo).
Těsně za nimi se drželo s jedním bodem
družstvo Kataru. Třetí Saudští Arabové měli
třináct především „zásluhou“ diskvalifikovaného Ramzy Al Duhami s 13letým holštýnem
AL CAPONE. Ten po bezchybném průběhu
vynechal skoky číslo 6 – 9 a namířil si to k cíli.
Syřané dostali osmnáct a domácí i přes
krásný bezchybný parkur mladé šejky Latifa Al
Maktoum s 11letou PEANUTS DE BEAUFOUR
(Diamant de Semilly) nasbírali dvacet dva.
Vůbec nestačili Jordánci, z nichž první měl tři
chyby a další dva byli pro neposlušnosti, v jednom případě i kombinované s pádem, diskvalifikováni. Spojené Arabské Emiráty a Jordánsko
do druhého kola nenastoupily.

měl šest bodů. Závěrečný jezdec týmu však
zůstal jednou stát a včetně času nakonec
nasbíral bodů sedm.
Vítězství na ukrajinskou stranu tak mohl
strhnout poslední jezdec v soutěži, Ulrich
KIRCHHOFF s 9letým běloušem CHACCLAND
(ChaccoBlue). Musel jít čistě a neinkasovat za
čas. To se však Ulrichovi nikdy moc nedařilo
a také tentokrát po velmi pečlivém parkuru
opouštěl kolbiště s jedním bodem na kontě.
Konečný výsledek obou družstev byl třináct
bodů a o vítězi rozhodovalo rozeskakování.
Katarské šance hodně posílil šejk Ali Bin
Khalid Al Thani s 9letou holštýnkou VIENNA
OLYMPIC (Cassini I), který šel čistě, rychle
a zkrátil co se dalo. Cassio Rivetti s belgickým
hřebcem VIVANT ale využil výhody druhého
startujícího a časem o sedm desetin rychlejším
zajistil vítězství pro Ukrajinu. Třetí Saudská
Arábie skončila s dvaceti jedním bodem a čtvrtá
Sýrie nasbírala třicet čtyři.
Prvními postupujícími do finále Furusiyya FEI
Nations Cup 9. – 12. října v Barceloně jsou
Katar a Saudská Arábie.
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v Sopotech (5. - 8. června), Budapešti (3. 6. července) a Bratislavě (7. - 10. srpna).
O další dvě místa se střetnou USA, Kanada
a Mexiko v Severoamerické divizi. Dvě místa
jsou určena zástupcům Jižní Ameriky, dvě Asii
a jeden účastník přijede z Afriky. Rozhodující
bude postavení na žebříčku Longines osm týdnů
před zahájením.
Finále se stejně jako loni zúčastní 18 týmů.
V případě, že by se nekvalifikovali domácí
Španělé, jich bude 19.
Foto: K.-H. Freiler

Začíná hon za body
pro Světové hry v Normandii
Jako zahajující jezdec se na startu prvního
kola překvapivě objevila naše francouzská
Češka Emma Augier de Moussac s 11letou
hnědkou DANTHE RDPS (Thunder van de
Zuuthoeve). Projela kurzem s velkým zaujetím
a se všemi nástrahami si poradila excelentně.
Výsledkem byla nula a Emma opouštěla kolbiště
velice nadšená. Pokud je jednou z možností
splnění kvalifikace na WEG v Normandii,
absolvování alespoň jednoho kola PN na CSIO
5* max. s 8 body, Emma Augier De Moussac je
na Světové hry kvalifikována.
Kompletní výsledky na: www.adcsio5.com

Ukrajina nejlepší

V Evropě až v květnu

Druhé kolo už tak jednoznačné nebylo.
Brazilský Ukrajinec Cassio Rivetti se 16letým
hřebcem VIVANT (Fuego du Prelet) shodil dva
skoky. Olexandr Oniščenko si po dvou zaváháních udělal kroužek a Ferenc Szentirmai
s 15letým ryzákem QUICKDIAMOND chyboval
jednou. Najednou všechno hrálo do karet
Kataru. Šejk Ali Bin Khalid Al Thani šel čistě,
Faleh Suwayed Al Ajami měl dvě chyby a Khalid
Al Emadi odcházel s pěti body.
Očekávalo se, že poslední Yousef Ali Al
Rumaihi se skvělým ryzákem PALLOUBET D
HALONG (Baloubet du Rouet) zopakuje nulu
z prvního kola, ale Katařané by vyhráli i kdyby

Dalším podnikem seriálu Furusiyya Cup bude
na přelomu února a března CSIO ve Wellingtonu
na Floridě v USA.
V Evropě se začíná v květnu. Z Evropské
první divize, ve které letos soutěží Belgie, Francie, Německo, Velká Británie, Irsko, Nizozemí,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina, postoupí sedm týmů.
V Evropské druhé divizi jsou Rakousko,
Chorvatsko, ČR, Dánsko, Finsko, Řecko,
Maďarsko, Itálie, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rusko, Slovinsko, Slovensko a Turecko.
Z těchto zemí projdou do finále pouze dvě.
ČJF nahlásila účast našeho týmu při CSIO

Foto FEI

Vítězný mezinárodní tým Ukrajiny při prvním letošním kole Furusiyya FEI Nations Cup v Al Ain
(zleva): Brazilec Cassio Rivetti, Němec Ulrich Kirchhoff, vedoucí týmu Libanonec Najib Chami,
Ukrajinec Alexandr Oniščenko a Maďar Ferenc Szentirmai

Helen Langehanenberg a DAMON HILL
NRW zvítězili v šestém kole Reem Acra FEI
World Cup Dressage západoevropské ligy
2013/2014 v Neumünsteru

Předposlední
drezurní kolo
v Neumünsteru
Šesté kolo drezurního Světového poháru se
jezdilo v neděli 16. února v centru Holštýnska,
v Neümunsteru. Do památkově chráněné
Holstenhalle, ve které se konaly všechny zdejší
významné s koňmi související akce posledních
padesáti let, se tak tak vejde obdélník. Hlediště
se třemi a půl tisíci diváky je velmi blízko a ne
všichni se s tím dokázali bez problémů vyrovnat.
Jednoznačnou favoritkou byla 31letá obhájkyně loňského finálového vítězství Helen Langehanenberg se 14letým tm. ryzákem DAMON
HILL NRW (Donnerhall). Svou sestavu zajela ve
velkém stylu a bylo znát, že si úlohu hodně
užívá. Její dynamická sestava měla velký ohlas
u diváků a také se hodně líbila rozhodčím. Ti ji
ocenili 90,375 % a to je nová rekordní hodnota,
které se podařilo Helen Langehanenberg ve volné sestavě dosáhnout. Se sedmiprocentním
od-stupem byla druhá mladá Dánka Anna
Kasprzak s 15letým finským teplokrevníkem
DONNPERIGNON (Donnerhall). Také její test
byl velmi dobrý a její výkony jdou stále nahoru.
Třetí příčku po bojovném výkonu obsadila
vycházející německá hvězda, 28letá Jessica
von Bredow-Werndl, s 13letým holandským
hřebcem UNEE BB (Gribaldi). Na čtvrtou příčku
odkázala mnohonásobnou šampiónku Isabell
(Pokračování na str. 8)

6

XXII. ročník | číslo 3
21. 2. – 6. 3. 2014

Reportáže

Zduchovická
premiéra
Prvními soutěžemi zahájili seriál Jump and
Drive Winter Tour i jezdci spřežení. I oni,
stejně jako skokané, se sešli v Hradištku
u Sadské a jejich zahajovací závod se konal
v sobotu 1. února. Na programu bylo celkem
šest soutěží a svá oddělení měli i hobby
jezdci. Skutečné soutěže (dvoukolové) pak
probíhaly v kategorii jedno, dvoj, čtyřspřeží
a dvojspřeží pony.
Ještě s větším napětím bylo ovšem očekáváno další kolo, které bylo na programu
15. února a konalo se premiérově ve Zduchovicích. S napětím proto, že bylo současně
i premiérou nové jezdecké haly.

Hradištko
V Hradištku jsou spřežení již jako doma a letos ke dvoukolovému zahájení vozatajské sezóny dorazilo 52 jezdců.
Mezi jednospřežími (15) byl nejlepší Pavel
Drbohlav (JK Pamela Bylany). Dvojspřežím (17)
dominoval Libor Kurka (Stáj 3K Přední Lhota).
Soutěžila i čtyřspřeží, kterých viděli diváci
v Hradištku šest. Zde byl nejlepší Jiří Nesvačil
st. (Moravský Krumlov) před svým synem Jiřím
(NH Kladruby n.L.). I mezi pony (6) zvítězila
favoritka Monika Pospíšilová (JK Boharyně).
Nakonec se na parkuru představilo i osm hobby
spřežení v soutěži jedno a dvojspřeží.
Nyní se v Hradištku připravují na druhé sko-

Nová hala ve Zduchovicích
kové kolo seriálu Jump and Drive, které je na
programu tento víkend (22. - 23. února).

Zduchovice
V sobotu 15. února se pak spřežení přesunula
premiérově do Zduchovic. Soutěží se zúčastnilo
29 spřežení. Tentokrát chyběli pony.
V centru pozornosti však byla především nová
hala. Ta je svými rozměry již skutečnou soutěžní
arénou a dá se předpokládát, že po spřeženích se

Foto R. Němcová

V Hradištku byl v soutěži jednospřeží nejlepší Pavel Drbohlav (Pamela
Bylany)

k halovým střetnutím brzy vydají do Zduchovic
i další jezdci.
Tentokrát byla ve dvoukolové soutěži jednospřeží (14) nejúspěšnější Markéta Jelínková (JK stáj
Accos), ve dvojspřežích (11) Jaroslav Kohout (Denisa Bratronice) a mezi čtyřmi čtyřspřežími dominoval opět Jiří Nesvačil st. (Moravský Krumlov).
Spřežení před finále v Lysé nad Labem stihnou
ještě jednu kvalifikaci a 8. března je uvidí ještě
diváci ve Slatiňanech.

Foto R. Němcová

Rok 2014 zahájil dobře Libor Kůrka (3K Přední Lhota). V Hradištku
zvítězil a ve Zduchovicích byl těsně druhý.

Tři Nesvačilové
v Normandii?

Foto R. Němcová

V zahřívací části sezóny zatím královské discilíně spřežení dominuje Jiří Nesvačil
starší, který zvítězil jak v Hradištku, tak ve Zduchovicích

Sezóna 2014 byla zahájena. Skokoví jezdci se již rozprchli
do evropských hal. S napětím očekáváme především start
Aleše Opatrného ve středoevropském finále Světového poháru
ve Varšavě (13. - 16. března). Dnes již jeho stájový kolega
Jaroslav Hatla pak prověří stávající jedničku WESTVINDS
EL DIVO i zkušeného “nováčka” stáje IBERON při CIC3* resp.
CIC2* ve Fontainebleau (19. - 23. března).
Jak dokázala naše francouzská krajanka Emma Augier de
Moussac, první polovina letošního roku bude především
o kvalifikačních limitech FEI pro účast v Normandii. Ne každý
z jezdců má však takové možnosti, aby mohl za splněním
výkonnostních kritérií cestovat do vzdálených destinací. Naši
jezdci si budou muset vystačit převážně s evropskými starty.
Příznivci spřežení nyní sledují především to, zda se naplní
očekávání a do boje o Normandii vstoupí rasantněji Národní
hřebčín. Verbálně záměr prezentace starokladrubských koní
ve čtyřkách deklarován byl. Vedle zahájení sezóny při domácím CAI mají kladrubská spřežení plánovány výjezdy do
maďarského Vecses a rakouského Altenfeldenu. Doufejme, že
se zde zástupci NH představí se čtyřspřežími, a že budou tyto
tři starty pro Normandii stačit. V každém případě je naděje, že
ve Francii by ČR mohli zastupovat hned tři Nesvačilové.
Ing. Cyril Neumann
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RUSSEL II v Mněticích
Vážení čtenáři, s dnešním číslem Jezdce dostáváte i tradiční katalog,
kterým svoji nabídku každoročně prezentuje společnost ERC. Podobně jako
v minulých letech se reprodukční centrum v Mněticích zaměřuje jak na
hřebce prověřené ve sportu i v plemenitbě, tak i na hřebce mladé, kteří jsou
nadějí pro budoucnost.
Novinkou pro letošní připouštěcí sezónu, která byla zahájena 15. února,
je holštýnský svazový plemeník CARDINO. Druhou, do poslední chvíle
tajenou, protože jednání o pronájmu nebylo snadné, je další holštýnský
hřebec, olympionik v anglických barvách, RUSSEL II (Corofino I x Lincoln).
Toho si mohou příznivci světového jezdectví pamatovat z OH v Pekingu, ze
SJH v Cáchách či jako člena britského týmu při mnoha Pohárech národů.
Z vítězství v jeho sedle se radoval Nick Skelton např. v Poháru národů v Super
lize v Hicksteadu. Za svoji kariéru získal na dotacích více jak 200 000 £.
A konečně třetí novinkou je hřebec SANDRO CLASSIC, jediný vítěz
bundesšampionátu Německa v českém chovu. O jeho schopnostech svědčí
i to, že třikrát získal nejvyšší možnou známku 10. V českém chovu již krátce
působil v přirozené plemenitbě u svého majitele Ladislava Umlaufa.
Podrobné informace o všech těchto novinkách v českém chovu, ale
i o tradiční plemenné nabídce společnosti ERC naleznete právě v Katalogu
plemenných hřebců 2014.

Foto K. Návojová

Již druhý rok mohlo 14 jezdců s 27 koňmi využít v hale JS Císařský
ostrov v Praze zkušenosti vynikajícího belgického jezdce Niels
Bruynseelse. Ten zahájil první letošní práci v pátek 14. února a tréninkový víkend zopakuje ještě ve dnech 7. - 9. března.

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
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Předposlední drezurní kolo...
(Dokončení ze str. 5)
Werth s 12letým hannoverským valachem DON JOHNSON FRH (Don
Frederico). Pátá skončila dcera starší ze sester Cappelmannových Giny,
24letá Fabienne Lütkemeier s ryzákem D'AGOSTINO FRH (DE Niro).
Stejné pořadí bylo i v Grand Prix. Vyhrála Helen Langehanenberg se
ziskem 84,300 % a druhá Anna Kasprzak získala 77,600 %. Jessica von
Bredow-Werndl byla oceněna 75,480 % a Isabell Werth 74,640 %.
Předposlední kvalifikace bude v sobotu 1. března v Göteborgu (SWE)
a závěrečná v sobotu 22. března v 's-Hertogenbosch (NED).
V Holstenhalle probíhaly také dobře obsazené skokové soutěže. Velkou
cenu vyhrál po rozeskakování poslední jezdec soutěže, Holger Wulschner
s 11letou hannoveránkou FINE LADY 5 (Forsyth). Byl o šest desetin
rychlejší než Carsten-Otto Nagel s 13letým běloušem HOLIDAY BY
SOLITOUR (Contendro I). Třetí místo obsadil Patrick Stühlmeyer s 9letým
oldenburským valachem CHASMO (Chin Chin).
Kompletní výsledky na: http://pst-marketing.de
Výsledek SP v Neumünsteru: 1. Helen Langehanenberg - DAMON
HILL NRW (GER) 90,375 %, 2. Anna Kasprzak - DONNPERIGNON
(DEN) 83,575 %, 3. Jessica von Bredow-Werndl - UNEE BB (GER)
82,425 %, 4. Isabell Werth - DON JOHNSON FRH (GER) 80,250 %,
5. Fabienne Lütkemeier - D'AGOSTINO FRH (GER) 80,050 %, 6. Hans
Peter Minderhoud - JOHNSON 6 (NED) 78,350 %, 7. Nanna Skodborg
Merrald - MILLIBAR (DEN) 78,200 %, 8. Terhi Stegars - AXIS TSF (FIN)
77,175 %, 9. Marcela Krinke Susmelj - SMEYERS LAZANDER (SUI)
75,475 %, 10. Sofie Lexner - CHARMING BOY (SWE) 75,225 %,
11. Alexandra Barbancon Mestre - DON LOREAN (ESP) 74,475 %,
12. Kristian von Krusenstierna - BIGGLES (SWE) 74,250 %, 13. Patrick
van der Meer - UZZO (NED) 72,250 %, 14. Borja Carrascosa Martinez
- FAMOUS BOY (ESP) 71,950 %, 15. Elena Sidneva - ROMEO-STAR
(RUS) 71,725 %.
Pořadí před předposledním kolem Reem Acra FEI World Cup™
Dressage 2013/2014 Western European League: 1. Tinne VilhelmsonSilfven SWE – 74, 2. Isabell Werth GER – 63, 3. Anna Kasprzak DEN –
55, 4. Edward Gal NED – 51, 4. Jessica von Bredow-Werndl GER – 51,
6. Hans Peter Minderhoud NED – 50, 7. Fabienne Lütkemeier GER –
48, 8. Marcela Krinke Susmelj SUI – 46, 9. Charlotte Dujardin GBR – 40,
10. Nanna Skodborg Merrald DEN – 37, 11. Patrick van der Meer NED
– 27, 11. Terhi Stegars FIN – 27, 13. Daniele Heijkoop NED – 25,
14. Matthias Kempkes GER – 23, 15. Malin Hamilton SWE – 21, 16.
Ellen Birgitt Farbrot NOR – 20, 16. Marc Boblet FRA – 20, 18. Ester Soldi
ITA – 19, 18. Simon Missiaen BEL – 19, 18. Hayley Beresford AUS – 19

Celkem 40 společností pro výrobu krmiv se připojilo k podpoře Alltech
FEI Světových jezdeckých her v Normandii. Oficiální partnerství her tak
propojuje i z marketinkového hlediska téměř celý svět, protože
v programu jsou zastoupeni výrobci z 26 zemí. Českou republiku
reprezentuje v tomto kaleidskopu značka Fitmin.

Foto: K.-H. Freiler/FEI

Anna Kasprzak na DONNPERIGNON (DEN) skončila v šesté kvalifikaci
Reem Acra FEI World Cup™ Dressage 2013/2014 v Neumünsteru druhá
a nyní figuruje na 3. místě průběžného pořadí západoevropské ligy

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák
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