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Společenské
zakončení roku 2013
na Žofíně

Reportáž z galavečera
jezdeckého sportu, který se
konal 1. března v Praze na
Žofíně.

Povrch v Lysé bude
perfektní

Informace o přípravách
kolbiště pro Jezdecký
festival v Lysé nad Labem
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Inzerce

Koně na ČT sport
Za sebou máme jedny z prvních pořadů

České televize věnovaných jezdeckému
sportu. Na základě dohody mezi ČT (ČT Sport)
a ČJF, by mělo být v roce 2014 odvysíláno
okolo 50 pořadů. Po delší době bude i jeden
přímý přenos a ten bude na programu při
olomouckém CSI3*-W v neděli 15. června.

ČJF se zavázala hradit výrobu 10 - 11
pořadů z domácích nejdůležitějších mítinků,
ostatní pořady ekonomicky zajišťuje
společnost EquiTV.

Dnes již můžeme také informovat o zdár-
ném průběhu jednání ČJF, FEI a Eurovize
o nákupu práv na záznamy ze Světových
jezdeckých her v Normandii. ČJF se podařilo
zajistit práva za cenu 4 000,- Euro, což je
méně než třetina z původně Eurovizí
požadované sumy. ČJF tak získala práva na
každodenní sestřih z nejdůležitějších oka-
mžiků jezdeckých soutěží v Normandii v délce
52 minut. Ty by mělo doplnit 8 minut do-
točených rozhovorů. Nyní je na tahu ČT a ČJF
doufá, že po dobu celých 14 dní budou čeští
příznivci jezdectví skutečně o průběhu dne
každodenně informováni.

Nejbližším pořadem v TV (po přenosech
z Hradištka a galavečeru v Radiopaláci a na
Žofíně) bude každodenní 15 minutový sestřih
z Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem ve
dnech 19. - 23. března. Podrobnosti o jejich
zařazení do vysílání najdete na adrese
www.ceskatelevize.cz/program

(Pokračování na str. 2)

Čeká nás hon za limity
pro Normandii?

V Jezdci č. 2 jsme v souhrnné zprávě o Světových jezdeckých hrách v Normandii přinesli
stručnou informaci i o kvalifikačních limitech pro start na MS ve skocích, všestrannosti a spřežení.
Jak nám sdělila generální sekretářka ČJF Lucie Spiwoková, na Strahově se již scházejí širší
nominační seznamy, které vytvářejí manažeři jednotlivých disciplín. Jediná disciplína, kde se
očekává i národní nominační výběr, protože bude více uchazečů o pět pro ČR vyhrazených pozic,
bude zřejmě vytrvalost.

Na ČJF již také probíhají horečné propočty nákladů, které bude muset ČJF vyčlenit mimo peníze
určené komisím na reprezentaci. Přesné vyčíslení nákladů zatím nebylo dokončeno, protože
dosud nejsou zveřejněné rozpisy na jednotlivé disciplíny. Není tedy známa např. výše startovného.
Předpokládá se ale, že náklady na tak náročný a mnoha jezdci obeslaný výjezd, se budou
pohybovat v řádech milionů korun (jednotné oblečení, doprava, startovné, veterinární doprovod
apod.). Jak doopravdy ale bude naše výprava početná, ukáže až vývoj letošní sezóny.

Hlavními adepty reprezentačního týmu pro soutěž čtyřspřeží v Normandii jsou všichni členové
vozatajské rodiny Nesvačilových (na snímku Jiří Nesvačil ml. při CAI Nebanice 2012)

Foto archiv Jezdce

Emma Augier de Mousac splnila kvalifikační
limit při CSI5* v Al Ain

Foto archiv JezdceV průběhu první poloviny roku budeme proto
na stránkách Jezdce přinášet informace o těch,
kteří kvalifikační limity FEI splnili. ČJF vyjádřila
svoji touhu vyslat reprezentanty pro šampionáty
ve všech disciplínách s výjimkou drezury. Vejít
se ale do výkonnostních limitů FEI nebude pro
naše jezdce snadné. Z období, které je na
splnění kvalifikací určeno, uplynulo 14 měsíců a
zbývá necelých pět. Právě v těchto měsících se
tedy bude rozhodovat, kdo do Nor-mandie
skutečně pojede.

Nejprve si ale podrobněji zopakujme, jaká
výkonnostní kritéria FEI adeptům na start při
Světových jezdeckých hrách uložila. Období, ve
kterém lze limity splnit, bylo zahájeno 1. ledna 2013
a končí 21. července 2014.

Skoky
Soutěž je určena minimálně 9letým koním

a 18letým jezdcům. Kvalifikaci není nutné splnit
ve dvojici. V přehledu neuvádíme podmínky,
které nejsou pro české jezdce splnitelné (např.
týmová účast na CSIO5*):

● dokončení alespoň jednoho kola soutěže
družstev při posledním světovém či kon-
tinentálním šampionátu seniorů s max. 8 body
nebo

● dokončení třetí kvalifikace individuální
soutěže posledního světového či kontinentálního
šampionátu seniorů nebo OH nebo

● bezchybné dokončení nejméně dvou

soutěží vybraných FEI World Cup na otevřeném
kolbišti nebo

● bezchybné absolvování základního parkuru
Grand Prix na otevřeném kolbišti na dvou
vybraných CSI3* nebo



WESTWINDS DIEGO. Jaroslav Hatla by ale
jistě chtěl startovat s WESTVINDS EL DIVO
a tak musí oba výsledky teprve zajistit. Polo-vinu
kvalifikace pak má splněnu Jiří Machovec a
ALNAKI (CCI3* Strzegom 2013) a také Martin
Mainwald na GOMBA (CIC3* Sopoty).

Spřežení
Je nutné nejméně na dvou soutěžích CAI

dosáhnou max. 65 bodů v drezuře nebo méně
(úloha 8A nebo 11) a úspěšně celou soutěž
dokončit. Alespoň jeden z výsledků ale musí být
dosažen v roce konání šampionátu. (Omlou-
váme se za chybu, která byla uvedena v Jezdci
č. 2, kde byla podmínka nesprávně obrácena na
nejméně jeden výsledek v roce 2013. Limit
tr. bodů z drezury pro pokračování v soutěži
v Nor-mandii bude 75 bodů.)

V současnosti nemá výkonnostní limit FEI za
ČR splněn nikdo.

Voltiž
Dosáhnou při CVI3* nejméně dvou známek

7,0, anebo jedné známky 7,0 při posledním
evropském či světovém šampionátu seniorů.

V současnosti má výkonnostní limit FEI za ČR
splněn: Lukáš Klouda, Jana Bartoňková.
O účast a splnění limitů ještě usilují Josef
zelinka, Barbora Komárková a Vero-
nika Nováková. Za ČR se zúčastní i skupina

JK Voltiž Albertovec (pro
skupiny limity vypsány ne-
jsou).

Vytrvalost
Kůň musí úspěšně dokončit

alespoň tři závody při CEI2*
a alespoň při jednom musí být
dosaženo minimální rychlosti.

V současnosti má výkon-
nostní limit FEI za ČR
splněn: Magdalena Prikry-
lová (SHEKEL), Tereza Ko-
pecká (s dvěma koňmi
TUZEMEC a ARMANDA S),
Petr Jadlovský (se dvěma
SIOUX DAKOTA, NAOMI
DAKOTA) a i Kateřina Hem-
zalová (ATHOS). 

Reining
Na minimálně dvou CRI3*

dosáhnout průměrné znám-
ky 68.

V současnosti nemá
výkonnostní limit FEI za ČR
splněn nikdo. O splnění
usilují Pavel Orel a Lukáš
Brůček. Kromě splnění
výkonnostních limitů musí
v disciplíně reining být jezdci
zároveň ve skupině tzv. 3*
jezdců FEI. Tento statut
původně naši dva jezdci
neměli. Protože se ale jedná
o účastníky FEI Reining Mas-
ters Final, posunula FEI tyto
jezdce na úroveň 3* statutu.
Tím se našim jezdcům
otevřely dveře ke splnění

limitů. Splnit je ovšem teprve budou 
muset.
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Čeká nás hon .....

Jezdecká ročenka 2013
Vážení čtenáří časopisu Jezdec. Jezdecká ročenka je

v tiskárně a ti z Vás, kteří si ji objednali, ji dostanou příští týden
v samostatné zásilce. Na 80 stranách naleznete téměř 300
fotografií, které připomínají to nejdůležitější z jezdeckého roku
2013. Děkujeme všem fanouškům Ročenky, ale i partnerům,
kteří jí svěřili prezentaci svých firem. Díky vašemu zájmu
může toto unikátní svědectví o rozvoji jezdectví v ČR vznikat.
Paradoxně právě v době elektronického zpravodajství, kdy po
síti rotují tisíce fotografií, je utříděná kolekce ve fotografické
knize potřeba. Všichni to znáte z vlastní zkušenosti, že čím
více obrázků se ve Vašich osobních elektronických archivech
nalézá, tím méně času máte na to je prohlédnout. Jezdecká

ročenka 2013 Vám tedy nabízí malé ohlédnutí za nedávno skončeným rokem.
Zároveň bylo dokončeno elektronické zpracování Jezdeckých ročenek z let 1997 - 2012, které

byly umístěny do našeho archivu na webové stránce Jezdce. Právě při listování ročenkami z let
minulých, a ty nejstarší mapují i období před narozením mnohých našich současných jezdců,
nabízí půvab uchovaného svědectví doby, kterou jsme společně prožili. Přeji Vám, aby se Vám
i Jezdecká ročenka 2013 líbila. Ing. Cyril Neumann

Poslední předprodej
V úterý 4. března byl zahájen předprodej

poslední kategorie vstupenek na SJH v Nor-
mandii. Jedná se o posledních 200 000
individuálních vstupenek. Ceny jsou od 5 Euro
(paradrezura) až do 90 Euro (skoky). Doposud
bylo prodáno přes 210 000 lístků. 50% z nich
putovalo do zahraničí.

Jako úplně poslední půjdou až v dubnu do
prodeje vstupenky na závěrečné finále sko-
kového šampionátu se střídáním koní.

Zájemci o vstupenky na SJH do Normandie
mohou využít k nákupu portál 
www.normandy2014.com

Část kvalifikace pro Normandii má splněnu dvojice Martin
Mainvald a GOMBA

● absolvování základního parkuru Grand Prix
na otevřeném kolbišti s max. jednou chybou při
CSI4* nebo

● absolvování základního parkuru Grand Prix
na otevřeném kolbišti s max. dvěma chybami při
CSI5* nebo

● absolvování Poháru národů v prvním kole
se 4 body a druhém čistě, a na stejném CSIO
pak absolvování základního parkuru při GP
s max. 4 body, pokud kurzy budou splňovat
předepsané obtížnostní limity

V současnosti má výkonnostní limit FEI za ČR
splněn: Ema Augier de Moussac (GP + PN v Al
Ain) a DANTHE, Aleš Opatrný (úspěšně
zvládnuté 3. kolo při ME v Herningu), který
ovšem nemá koně se splněným limitem
(ZIDANDE P byl prodán).

Dvě čistá GP na CSI3* pak má Zdeněk Žíla
(dvakrát při CSI3* v Ebreichsdorfu), ale pouze
jedno splňovalo obtížnostní limit FEI. Nakonec
ovšem i to bylo z kvalifikačních závodů FEI
vyškrtnuto. Navíc ani Zdeněk Žíla již ve stáji
nemá CAVALINO. Tento ovšem Jezdci osobně
sdělil, že o účasti v Normandii neuvažuje.

Všestrannost
Pro účast na šampionátu je nezbytné

úspěšně absolvovat soutěž CCI4* nebo dvě
soutěže úrovně CCI3* a CIC3* (v tomto případě
však bez trestných bodů na překážkách krosu).

V současnosti nemá výkonnostní limit FEI
za ČR splněn nikdo. Polovinu pak Jaroslav
Hatla (CIC3* Breda 2013), ovšem s koněm

Foto L. Burešová

Společenské
zakončení roku

2013 opět na Žofíně
V Praze na Žofíně se v sobotu 1. března

opět vyhlašovali v rámci Galavečeru disciplín
skoky a drezura nejlepší koně a jezdci sezony
2013. 

Podle očekávání na nejvyšší seniorské
tituly Jezdců roku dosáhli stejně jako loni Aleš
Opatrný a Fabrizio Sigismondi.

Foto K. Návojová

I tentokrát trofej časopisu Jezdectví zdvihali
nad hlavu společně Aleš Opatrný a Fabrizio
Sigismondi

Oba jezdci byli ale na pódiu Žofína společně
ještě před závěrečným ceremoniálem a sešli se
tam jako nejlepší jezdci Pavo Poháru Jezdectví.
Jejich převaha v disciplinách byla na české scéně
tak dostatečně potvrzena.

Fabrizio Sigismondi slavil ještě při výhře ankety
Kůň roku, když drezurní kategorii získal jeho
APROPOS. Při slavnostním vyhodnocení před
Žofínem ho zastoupil TREVIS JOSPO, ale pří-
tomným kamerám to nevadilo. I tak byl letos při
vyhlašování ankety osamocen, protože skokový
CENTO LANO na Žofíně chyběl. I tak si ceremoniál
užila majitelka CENTO LANO Hana Rechová. Ta
se radovala ještě jednou, protože její QUIMERA M
je nejlepším skokovým koněm do 7 let. Oba
koně jezdil v sezóně Ondřej Zvára. Čtvrtým
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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

Stala se chyba
Vážení čtenáři. Při rozesílání minulého čísla

(Jezdec č. 3) jsme měli v distribuční společnosti
připraveno i zhruba 40 výtisků Jezdce č. 2. Ty
měly být přiloženy těm předplatitelům, kteří
zaslali svoji platbu opožděně. Bohužel vinou
nepozornosti pracovníka distribuce bylo těchto
40 Jezdců zahrnuto mezi Jezdce č. 3 a tak
někteří z Vás místo č. 3 obdrželi opět č. 2.
Bohužel nemůžeme zjistit, kteří z Vás to byli,
ale několil čtenářů se nám již ozvalo a tak jsme
mohli nepříjemný omyl napravit. Pokud budete
chtít získat správné číslo Jezdce prosím
kontaktujte  redakci.

Foto K. Návojová

I bez koně byli před Žofínem zpovídání moderátorem večera Alešem Suchánkem majitelka
a jezdec nejúspěšnějších skokových koní Hana Rechová a Ondřej Zvára

Tak a je to za námi...
V Praze na Žofíně byla v sobotu 1. března završena společenská sezóna jezdců. Ceny jsou rozdány,

ankety uzavřeny, další kapitoly sportovních životů napsány.
Když bylo první desetiletí slavnostních galavečerů jezdectví poprvé uspořádáno na Žofíně, byla to pro

mnohé událost téměř pohádková. Jezdecká společnost té doby byla již sice výrazně větší než ta z té,
ještě ne tak dávné socialistické minulosti, ale stále si ještě zachovávala rodině přátelský ráz. Setkání na
Žofíně bylo završením do té doby nedosažitelné společenské mety a na řadu přišlo i dojetí.

Postupně ale i Žofín zevšedněl. Společnost se rozrostla do anonymity. Ceremoniální část zplaněla
inflační záplavou kategorií. Mnohahodinové maratony na jevišti přestaly postupně publikum zajímat. Sál
si začal stále více žít svým vlastním životem bez ohledu na to, co se děje na jevišti. Večer je tak mo-
derátorským oříškem, který v posledních letech dokáže s vypětím sil rozlousknout pouze Aleš Suchánek.

Není divu. Naše společnost je podobnými rituálně oslavnými večery přeplněna. Svůj večer mají snad
všechny sporty a v anketách uměleckých večírků se již ani nelze vyznat. V jezdecké společnosti navíc
vedle dalších celonárodních večerů ostatních disciplín organizuje společenský večer i každá oblasti ve
svém regionu. A tak to stále více vypadá, že nejdůležitějším benefitem galavečera na Žofíně je stále ještě
ne zcela zevšednělá přítomnost koní na žofínském ostrově, která přiláká televizní štáby. Koně se tak
dostanou i do hlavních zpravodajství. Večer si tak jistě užijí aktéři na jevišti. Ostatní se účasti již buď zcela
vzdali, či na Žofín zavítají „přesto”, že se zde vyhlašují nějaké ankety. ing. Cyril Neumann

Foto K. Návojová

Jediným kůň k dekorování byl na Žofíně TREVIS JOSPO, který pózoval za drezurního Koně roku
APROPOS

ohodnoceným koněm byl účastník MS mladých
koní drezurní SIR BOSS.

Program na Žofíně začínal již v 18 hodin, kdy se
vyhlašovali bronzoví a stříbrní jezdci všech
kategorií. Tím bylo poněkud setřeno napětí, protože
již bylo jasné, kdo v které kategorii zvítězil.
Pořadatelé tak chtěli večerní ceremoniál co nejvíce
urychlit, ale i tak se hodnotilo téměř do 22. 00 hodin.

Vítězové tedy začali chodit na pódium Žofína ve
20.00 hodin. Mezi dětmi to byla Alexandra
Hanáčková (drezura) a Michaela Rodová (skoky).
Nejlepšími juniory byly účastnice ME Sofie Brodová
(drezura) a Anna Kellnerová (skoky). V mladých
jezdcích na prvenství dosáhla ve své první sezóně
v této věkové kategorii Barbora Dvorníková
(drezura) a naopak s mladými jezdci se vítězstvím
rozloučila Barbora Tomanová. 

V rámci večera byl vyhlášen také Paradrezurní
pohár, v němž stejně jako loni zvítězila Anastasja
Vištalová. Večerem prováděl příchozí Aleš Su-
chánek společně s Ivou Pazderkovou. 

Jezdcem roku mezi skokovými juniory se
stala Anna Kellnerová

Foto K. Návojová



sedm jezdců překonalo základní
parkur bez chyby a ti také byli
největšími adepty na vítězství.

Gerco Schröder s holštýnským
běloušem NEW ORLEANS shodil
předposlední skok. Německá
Ukrajinka Katharina Offel se
14letým valachem CHARLIE jela
na jistotu, vyplatilo se jí to a ujala
se vedení. Maikel Van der Vleuten
s hnědákem VDL GROEP VERDI
byl rychlejší, ale jen za cenu
jednoho zaváhání. Dvou chyb se
pak nevyvaroval včerejší vítěz
Harrie Smolders s hnědkou
REGINA Z.

Švédský zaměstnanec Ludgera
Beerbauma Henrik von Ecker-
mann předvedl exšéfovu ryzku
GOTHA FRH a dařilo se mu
skvěle. Byl velice rychlý, skákal
jistě a báječně točil. Ujal se vedení
s bezmála čtyřsekundovým ná-
skokem. Soupeřit s ním chtěl
obhájce loňského vítězství Patrice
Delaveau s holštýnem CARINJO
HDC. Zdálo se, že by se mu to
mohlo podařit, to by však nesměl
shodit stacionátu před závěreč-
ným obratem.

Na startu už zbýval jen jeho
francouzský kolega Simon De-
lestre s holandským hřebcem
VALENTINO VELVET. Rozjel se
hodně rychle, záhy však udělal
chybu ve dvojskoku, vypadl z rytmu a shodil další
dvě překážky.

Nakonec obě kola čistě měli jen vítězný Henrik
von Eckermann a druhá Katharina Offel. Ludger
Beerbaum taktickou jízdou uhájil třetí místo
a čtvrtý byl ze všech nejrychlejší Patrice
Delaveau. Páté peníze brala Penelopé Lepre-
vost a šesté Maikel Van der Vleuten.
Kompletní výsledky na
www.mastersgrandslam.com
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Poslední únorový
víkend byl především
ve znamení asijské
části halového Grand
Slamu - Hong Kong
Masters. V letošním
roce americké pokra-
čování tohoto seriálu
bude v září v Los
Angeles a evropské
v prosinci, v rámci
Gucci Trophy v Pa-
říži.

Grand Slam v Hong Kongu

Henrik von Eckermann  a GOTHA FRH zvítězili v Hong Kongu v Gucci Trophy

Foto R. Thunholm/FEI

Marcus Ehning na PLOT BLUE obsadil v Göteborgu druhou
příčku a s jasnou převahou zvítězil v celkovém pořadí
kvalifikace západoevropské ligy pro finále Longines FEI World
Cup Jumping v Lyonu

Do Hong Kongu se na otočku vypravila
třicítka špičkových jezdců a stavitelem parkurů
byl belgický designer Luc Musette.

V pátek bylo na pořadu honební skákání, kde
první příčky obsadili Francouzi. Vyhrál Kevin
Staut s 10letou QUISMY DES VAUX H D C,
druhou příčku obsadil Simon Delestre s ryzákem
NAPOLI DU RY a třetí Julien Epaillard se
14letým MISTER DAVIER.

Hlavním sobotním programem byla cena
Jockey clubu do 155 cm. Pro přítomné jezdce
nebyl kurz až tolik obtížný a bez chyby zůstala
polovina startovního pole. V rozeskakování šel
nejrychleji Holanďan Harrie Smolders se 14letou
hnědkou REGINA Z, druhá byla další členka
francouzské ekipy Penelopé Leprevost s 9letou
ryzkou FLORA DE MARIPOSA a třetí její krajan
Roger Yves Bost se 14letou oldenburskou
CASTLE FORBES COSMA.

Ukázal šéfovi záda 
Vyvrcholením konkůru byla nedělní Velká

cena. Už v propozicích bylo určeno, že do Sieger
Runde, která nahrazovala rozeskakování,
postoupí dvanáctka nejlepších. Zde se startovalo
v obráceném pořadí.

Nejprve šli čtyři jezdci, kteří si přinesli ze
základního kola čtyři body. Zahajoval Marco
Kutscher s vestfálským valachem CORNET'S
CRISTALLO (Cornet Obolensky), ale bohužel
chyboval i zde. Christian Ahlmann s běloušem
ARAGON Z šel čistě, ale dost pomalu. To Kevin
Staut s perspektivním 9letým hřebcem FOR JOY
VAN'T ZORGVLIET HDC byl přece jen rychlejší.
Penelopé Leprevost s hnědkou NICE
STEPHANIE jela hodně svižně, ale stejně jako
Ahlmannovi a Stautovi jí zůstaly čtyři body ze
základního kola.

Ludger Beerbaum s hřebcem CHAMAN si
přinesl jen jeden bod a tak se hlavně soustředil,
aby mu už žádný další nepřibyl. Zbývajících

Finiš v Göteborgu
V Göteborgu se první březnovou neděli jezdilo

poslední, desáté kolo Západoevropské ligy
skokového Světového poháru. Ve věhlasné hale
Scandinavium, která je v podvědomí fanoušků
spojená především s hokejem, měl svůj zdejší sta-
vitelský debut Frank Rothenberger. Na prostorném
oválném kolbišti postavil dlouhý zajímavý parkur

bez hluchých míst a s častými obraty. Dvojskok stál
proti dlouhé stěně a trojkombinace byla ze dvou
poctivých oxerů a vysoké stacionáty. Čas byl
poměrně milosrdný.

Za čas jedinou penalizovanou byla Edwina Tops-
Alexandr s velkým hnědákem EGO VAN ORTI
(Vigo d'Arsouilles). Jela sice bez chyby, ale hodně
pomalu. S jedním bodem v konečném účtování
obsadila 11. příčku.

O poslední možnost kvalifikace do finále se
pokoušeli hlavně jezdci okolo poslední postupové
osmnácté příčky průběžného žebříčku.

Bez třmenu to nešlo
Na zdejší vystoupení nebude rád vzpomínat

finálový vítěz z roku 1993 a současný muž číslo tři
světového žebříčku Ludger Beerbaum. Po pře-
konání dvojskoku s bělkou CHIARA (Contender),
mu vypadl třmen a když se mu ho ani po překonání
další stacionáty nepodařilo nakopnout, tak před
trojskokem raději zastavil a následně vzdal.
Pravděpodobně ho to stálo jízdenku do Lyonu.

Jablko nepadlo daleko
Do rozeskakování se kvalifikovala desítka

bezchybných. Zahajovala publikem halasně po-
vzbuzovaná domácí hvězda Malin Baryard-
Johnsson s krásným, po nedávné operaci jed-
nookým hřebcem H&M TORNESCH (Lux Z).
Projela točeným kurzem velmi obratně, jen pod-
klouznutí v posledním oblouku ji o nějakou desetinu
připravilo.

Pěkný čistý parkur předvedl i její 24letý krajan
Douglas Lindelow s ryzákem CASELLO, byl však
téměř o půl sekundy pomalejší. Norský matador
Geir Gulliksen s velmi dobrou hnědkou EDESA S
BANJAN (Toulon) přišel blízko ke třetímu oxeru
a ani s chybou do cíle moc nespěchal.

Další švédskou nadějí byl Niklas Jonsson
s 11letým běloušem CARAL (Casir Ask). Šel čistě,
do vedoucího času mu však tři vteřiny scházely.
Holanďan Jur Vrieling se 14letým hřebcem VDL
BUBALU (Baloubet du Rouet) shodil stejný oxer
jako Geir Gulliksen. Wout-Jan van der Schans
s 11letým hnědákem CAPETOWN (Oklund) jel
raději na jistotu. 

Výborný byl Maikel van der Vleuten s 15letou
bělkou VDL GROEP SAPPHIRE B (Mr. Blue).
Projel trasou velmi razantně a o osm desetin se ujal
vedení. O to ho však připravil hned následující
20letý belgický mladík Nicola Philippaerts s 11letou
ryzkou DONATELLA-N (Vigo d'Arsouilles), který byl
ještě o dvě desetiny rychlejší. Jeho otec Ludo
Philippaerts v hledišti skákal nadšením, s oslavami
však museli chvilku počkat. Na startu byli ještě dva
skvělí jezdci.
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(Pokračování na str. 6)

Foto R. Thunholm/FEI Celkově Ehning
Trojnásobný vítěz Světového

poháru Marcus Ehning s vitálním
17letým hřebcem PLOT BLUE
(Mr. Blue) zajel další ze svých
legendárních jízd. Rychle, stylově
a s krátkými obraty. Publikum bylo
u vytržení, v cíli mu však na čas
mladého Belgičana dvě setiny
vteřiny přebývaly.

Posledním startujícím byl ně-
kdejší muž č. jedna světového
žebříčku, Švýcar Pius Schwizer
s 10letým francouzským ryzákem
QUIDAM DU VIVIER (Socrate de
Chivre). Diváky držel v napětí až
k předposlední stacionátě. Tam
mu však spadla vrchní bariéra
a belgické oslavy mohly propuk-
nout naplno. Vítězství katapul-
tovalo Nicolu Philippaertse z jed-
natřicátého místa průběžné ta-
bulky na konečné čtrnácté a za-
jistilo mu účast ve finále. 
Kompletní výsledky na
www.goteborghorseshow.com

Finále Světového poháru ve
skoku i v drezuře se koná
17. – 21. dubna ve francouzském
Lyonu.

Nicola Philippaerts na DONATELLA-N zvítězil v závěrečné
10. kvalifikaci SP v Göteborgu

Foto R. Thunholm/FEI
Foto R. Thunholm/FEI

Němka Jessica von Bredow-Werndl na UNEE BB zvítězila v sedmé
kvalifikaci SP v Göteborgu Domácí Patrik Kittel na TOY STORY byl v Göteborgu druhý

A ještě drezura
V sobotu 1. března se v Göteborgu jezdilo

také předposlední kolo drezurního Světového
poháru. Konkurence tentokrát nebyla tak velká
a tak dostali možnost seznámit se s atmosférou
vrcholného podniku i někteří ne příliš známí
jezdci.

Příležitosti získat maximální počet bodů pro
postup do finále využila německá repre-
zentantka Jessica von Bredow - Werndl
s 13letým holandským tmavohnědým hřebcem
UNEE BB (Gribaldi). Předvedla dobrou piaffu

a velmi dobrý přechod piaff – pasáž. Rozhodčí
ocenili i obtížnost sestavy, výbornou choreografii
a ohlas měla i její hudba a interpretace. Na
vítězství tentokrát stačilo 81,350 %, což je
o procento méně, než získala před čtrnácti dny
za třetí místo v Neumünsteru. 

Na druhou příčku odkázala nadšeně jezdícího
domácího favorita Patrika Kittela se 14letým
valachem TOY STORY (Come Back) a dobrou
sestavu měla i třetí 21letá Dánka Nanna
Skodborg Merrald s 13letým tm. hnědákem
MILIBAR (Milan).

Belgičan Marc Peter Spahn se předvedl se
svou novou akvizicí, 14letým bílým hřebcem

EKWADOR (Heraldik xx), kterého jsme ještě na
podzim mohli vidět s polskou reprezentantkou
Katarzynou Milczarek. Docela se jim spolu
dařilo, a kdyby nepokazili přeskoky 2 – 2, jistě by
byli ve výsledkové listině výš. 

Poslední kolo drezurního Světového pohá-
ru bude v sobotu 22. března v holandském
's-Hertogenbosch.

Výsledek kvalifikace Longines FEI World
Jumping Göteborg: 1. Nicola Philippaerts -
DONATELLA-N (BEL) 0/0 39.30, 2. Marcus
Ehning - PLOT BLUE (GER) 0/0 39.32,
3. Maikel van der Vleuten - VDL GROEP
SAPPHIRE B (NED) 0/0 39.52, 4. Malin
Baryard-Johnsson - H&M TORNESCH
(SWE) 0/0 40.30, 5. Douglas Lindelow -
CASELLO (SWE) 0/0 40.93, 6. Wout-Jan van
der Schans - CAPETOWN (NED) 0/0 41.13,
7. Niklas Jonsson - CARAL (SWE) 0/0 43.30,
8. Pius Schwizer - QUIDAM DU VIVIER (SUI)
0/4 41.32, 9. Jur Vrieling - VDL BUBALU
(NED) 0/4 41.61, 10. Geir Gulliksen - EDESA
S BANJAN (NOR) 0/4 43.97. 

Konečné pořadí Longines FEI World Cup
Jumping 2013/2014 - Západoevropská liga:
1. Marcus Ehning GER  - 81, 2. Scott Brash
GBR – 69, 3. Pius Schwizer SUI – 63,
4. Patrice Delaveau FRA – 61, 5. Maikel van
der Vleuten NED – 55, 6. Edwina Tops-
Alexander AUS – 53, 7. Steve Guerdat SUI –
51, 8. Kevin Staut FRA – 48, 9. Roger Yves
Bost FRA – 45, 10. Billy Twomey IRL – 40,
11. Luciana Diniz POR – 40, 12. Joe Clee GBR
– 39, 13. Lars Nieberg GER – 39, 14. Nicola
Philippaerts BEL – 38, 15. Tim Gredley GBR –
36, 16. Lucy Davis USA – 36, 17. Christian
Ahlmann GER – 35, 18. Francois Mathy Jr.
BEL – 34, 19. Michael Whitaker GBR – 32.

Výsledek drezurní kvalifikace Reem Acra FEI
World Cup Göteborg: 1. Jessica von Bredow-
Werndl - UNEE BB (GER) 81,350 %, 2. Patrik
Kittel - TOY STORY (SWE) 79,025 %, 3. Nanna
Skodborg Merrald - MILIBAR (DEN) 77,950 %,
4. Hans Peter Minderhoud - JOHNSON (NED)
77,400 %, 5. Sofie Lexner - CHARMING BOY
(SWE) 74,500 %, 6. Cathrine Rasmussen -
FERNANDEZ (NOR) 74,000 %, 7. Kristian von
Krusenstierna - BIGGLES (SWE) 72,250 %,
8. Paulinda Friberg - DI LAPPONIA T (SWE)
71,400 %, 9. Elena Sidneva - ROMEO STAR
(RUS) 71,375 %, 10. Juliette Ramel - TEN
POINTS (SWE) 70,375 %, 11. Lena Leschly
Aamann - GOERKLINTGAARDS FANERO
(DEN) 68,775 %.

Pořadí Reem Acra FEI World Cup
Dressage 2013/2014 - Západoevropská liga
po 7. kole v Göteborgu: 1. Tinne Vilhelmson-
Silfven SWE – 74, 2. Isabell Werth GER – 63,
3. Jessica von Bredow-Werndl GER – 60,
4. Anna Kasprzak DEN – 55, 5. Hans Peter
Minderhoud NED – 52, 5. Nanna Skodborg
Merrald DEN – 52, 7. Edward Gal NED – 51,
8. Fabienne Lütkemeier GER – 48, 9. Marcela
Krinke Susmelj SUI – 46, 10. Charlotte
Dujardin GBR – 40, 11. Patrick van der Meer
NED – 27, 11. Terhi Stegars FIN – 27,
13. Danielle Heijjkoop NED – 25, 14. Kristian
von Krusenstierna SWE – 23, 14. Matthias
Kempkes GER – 23

Podruhé Furusiyya
Poslední únorový den se ve Wellingtonu na

Floridě jezdila druhá část seriálu Furusiyya FEI
Nations Cup Jumping 2014.

Zájem o start v soutěži Poháru národů v jez-
deckém středisku Palm Beach International
Equestrian Center projevilo dvanáct států. Jen
tři z nich, USA, Kanada a Mexiko, však mohli
získat body potřebné k postupu do podzimního
barcelonského finále.

Parkur na prostorném pískovém kolbišti
stavěl domácí designer Steve Stephens, bývalý
reprezentant USA v Poháru národů a hlavně
stavitel na OH v Hong Kongu 2008. Neměl
jednoduchý úkol, protože úroveň jednotlivých
týmů byla hodně rozdílná.
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Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

Podruhé Furusiyya
(Dokončení ze str. 6)

Po prvním kole vedla s nulou Kanada, druhá USA měla čtyři body a Velká
Británie pět. Devět bodů nasbírali Irové a Brazilci, Venezuela dvanáct, Německo
třináct a Kolumbie osmnáct. Do druhého kola se s dvaceti jedním bodem
nedostalo Mexiko, stejně jako Nový Zéland s třiceti čtyřmi, Chile se čtyřiceti devíti
ani diskvalifikovaný Izrael. Poslední tři týmy však reprezentovali jenom tři jezdci.

Kanaďané ve skvělých výkonech pokračovali i ve druhém kole. Yann Candele
se 14letou francouzskou ryzkou SHOWGIRL (Gold de Becourt) zopakoval nulu
z prvního kola a Tiffany Foster s 12letým holandským hnědákem VICTOR
(Elmshorn) měla jen jednu chybu. Jen jednou pak chyboval i legendární

Ve Wellingtonu ve druhém PN letošního roku zvítězila Kanada ve složení
(zleva) Yann Candele, Eric Lamaze, Tiffany Foster a Ian Millar

sedmašedesátiletý Ian Millar s 11letým belgickým valachem
DIXSON (Vigo D'arsouilles). Na kanadském kontě v tu chvíli bylo
celkových osm bodů a to už nikdo nemohl překonat. Eric Lamaze
s 10letým holštýnem POWERPLAY (Casall) ani nemusel znovu na
start. Druzí s devíti body skončili Britové a Američané nasbírali
dvanáct. Čtvrtou příčku obsadili shodně Irové a Brazilci se
sedmnácti body a šestí Venezuelané měli dvacet čtyři. Kolumbie
skončila s třiceti jedním a Německo s třiceti devíti body. Jen tři jezdci
přešli parkur v obou kolech s nulou. Kromě vítězného Yanna
Candele to byl ještě Brit Tim Gredley s 13letým běloušem UNEX
CHAMBERLAIN Z (Chellano Z) a Brazilec Doda de Miranda
s 13letým valachem AD UUTJE (Monaco).

Po první kvalifikaci pro Severní a Střední Ameriku a Karibskou
oblast je toto pořadí: 1. Kanada - 100; 2. USA - 90; a 3. Mexiko – 80
bodů. Dalším kolem bude CSIO Coapexpan v Mexiku, které
následuje týden po úvodním kole První evropské divize v belgickém
Lummen v pátek 2. května.
Kompletní výsledky na www.equestriansport.com

Foto FEI

Foto FEI

Erich Lamaze na POWERPLAY již za kanadský tým ani nemusel
na start druhého kola

FEI Nations Cup Dressage 2014 
Dvě kola má za sebou i letošní Pohár národů v drezuře. První soutěž byla na programu 20. února

ve Wellingtonu (USA) a druhá pak ve francouzském Vidauban o týden později 28. února. V USA
zvítězil domácí tým 1 ve složení (zleva) Silva Martin (ROSA CHA W), Tina Konyot (CALECTO V),
Adrienne Lyle (WIZARD) a Shawna Harding (RIGO) před družstvem Kanady a Španělskem.

Ve Vidauban si nejlépe vedlo Holandsko (209,820%) ve složení Diederik van Silfhout
(ARLANDO), Laurens van Lieren (ULYSSES LA HAYA) a Tommie Visser (VINGINO) před týmem
Belgie (204,880%), Švédska (204,620%), Francií (200,100%) a Ruskem (194,180%). Pokračování
série FEI Nations Cup Dressage 2014 se koná v Rotterdamu až 19. června.

Stupně vítězů FEI Nations Cup Dressage ve Wellingtonu

Foto FEI

Foto FEI

Nejmladší člen holandského vítězného týmu
25letý Diederik van Silfhout na ARLANDO
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Připravovány jsou i stáje....
Během pěti dní bude v Lysé odstartováno celkem 36 soutěží ve čtyřech

disciplinách (skoky, drezura, spřežení a voltiž). Všechny rozpisy naleznete
na www.jezdeckyfestival.cz

Program zahájí jezdci na pony ve středu 19. března, na které v Lysé
čekají úvodní kola Ponyligy a Extra Pony extraligy. Následovat budou
parkurové soutěže pro jezdce na velkých koní. Ve čtvrtek a v neděli
dopoledne si přijdou na své milovníci drezury, v pátek odpoledne
a vpodvečer jsou naplánovány vozatajské soutěže a sobota je určena
voltižním cvičencům.

Skoky tak budou jedinou disciplínou, která bude k vidění po všechny
dny. Naopak jezdecká odvětví – jako jsou např. všestrannost, vytrvalost,
reining a další – uvidí diváci pouze během ukázek při sobotní večerní
show. Pro návštěvníky budou připraveny tribuny s kapacitou 1000
sedících diváků. Na všechny dny je již možné získat vstupenky
s místenkou.

Na výstavišti bude postaveno cca 30 turnajových boxů, které budou
účastníkům přes den k dispozici a výrazně tak zvýší komfort startujících
koní.   S ustájením přes noc se ale nepočítá.

Povrch v Lysé bude perfektní
Při loňské výstavě Kůň 2013 na výstavišti v Lysé nad Labem byla do

provozu slavnostně uvedena nová výstavní hala C. Do ní bylo umístěno
předvadiště pro plemennou přehlídku i doprovodný program. Právě tehdy
se zrodila myšlenka na využití velkolepého prostoru ke skutečným
jezdeckým závodům. Jezdecký festival v Lysé nad Labem, který začíná
19. března dokládá, že od myšlenky není zase až tak daleko k činu.

Pořadatelé výstavy Kůň byli ale oprávněně kritizováni za nedokonalý
povrch, který by skutečné špičkové sportovní výkony neumožnil. Nakonec
i šikovnosti vystavovatelů a jezdců vše dobře dopadlo. Proto jsou všichni
příznivci Jezdeckého festivalu zvědavi, zda se pořadatelé z podzimní
chyby poučili. Právě vrcholící přípravy naznačují, že tomu tak skutečně je.
V hale C právě v těchto dnech vzniká kolbiště o rozměrech 61 x 25 metrů.
Podkladem budou kvalitní gumové rohože firmy BD Tech, které budou
překryty směsí sklářského písku s geotextílií. Jedná se tak o doposud
nejkvalitnější sendvičový povrch, který lze v ČR, ale i celé Evropě zajistit.
Výstaviště v Lysé ve spolupráci se všemi dodavateli tak učinilo značný
investiční krok, který však bude přinášet ovoce při všech dalších
výstavách hospodářských zvířat a především koní. Zdá se tedy, že
povrchu se v Lysé nikdo ze soutěžících bát nemusí.

Foto J. Malinovský

Foto J. Malinovský

Praha na drezurním soustředění
Oblast Praha vypsala pro jezdce

oblasti drezurní soustředění pod
vedením holandské trenérky Mo-
nique Peutz - Vegter. Ta je oficiální
školitelkou Holandské jezdecké
federace až po stupeň GP, což je
úroveň, ve které byla úspěšná
i jako jezdkyně.

Soustředění je určeno koním
a jezdcům výkonnosti min. -S-.

První cyklus proběhne ve dnech
28. - 30. března a druhý pak 9. - 11.
května. Cena za lekci je 50 Euro,
náklady na technické zajištění
akce, která se koná ve středisku
Masečín - Štěchovice hradí oblast.
Hlavním organizátorem je Ladislav
Dub a zájemci mohou přihlášky
zasílat i informace získat na
ladislav.dub@seznam.cz

Tak tady mě máte
Na předváděcím dni hřebců společnosti ERC se 1. března představil

divákům i holštýnský plemeník RUSSEL II, kterého si diváci mohou
pamatovat pod Nickem Skeltonem.

Foto Š. Bělohlavová

Andrea Halíková na GOODWINS (M. Halík) zvítězila v hlavní soutěži
(-S*-) druhého kola seriálu Jump and Drive Winter Tour, které se konalo
v Hradištku ve dnech 22. - 23. února. Do rozeskakování 14 dvojic se
dostala i na MARYLAND (foto) a s tímto koněm skončila na 6. místě.

Foto K. Návojová
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V první březnovou sobotu se uskutečnilo v SKL Trojanovice třetí kolo
pátého ročníku Moravského vozatajského hobby poháru. Vítězství z jed-
notlivých soutěží si odnesli: dvojspřeží pony (12) Petr Vlašic (Ranč
Ladná), jednospřeží Amazonky (13) Zuzana Kovaříková (Stáj Coufalík),
jednospřeží (12) Ladislav Rypar (JK Minarčík - foto), dvojspřeží (16)
Václav Coufalík (Stáj Coufalík) a čtyřspřeží ovládl (7) Petr Vlašic (JK
Ranč Ladná).                                                                                   

Foto J. Gebauer

Piero d' Inzeo na URUGUAY při OH 1956 ve Stockholmu

Tři měsíce po svém mladším bratrovi Raimondovi, zemřel 20. února
v Římě, ve věku 90 let, Piero d' Inzeo. Oba bratři patřili k legendám
poválečného jezdectví a oba soutěžili na osmi olympijských hrách.
Piero D' Inzeo, který by 4. března oslavil své 91. narozeniny, získal
celkem šest olympijských medailí. Poprvé hned dvakrát na svých
prvých OH ve Stockholmu v roce 1956, kde byl ve skocích třetí a s tý-
mem Itálie pak stříbrný. Dále to byly dvě medaile (individuální stříbro
a týmový bronz) v Římě v roce 1960. Následoval týmový bronz v Tokiu
v roce 1964 a stejně tak v Mnichově v roce 1972. 

Piero d' Inzeo také získal medaili na čtyřech po sobě jdoucích
Mistrovství Evropy. Mistrem Evropy se stal v Paříži v roce 1959. V Cá-
chách byl v roce 1958 a 1961 stříbrný a současně s legendárním Hans
Günther Winklerem stanul na stříbrném stupni i v Londýně v roce 1962.
Celkem čtyřikrát (v letech 1952 až 1965) zvítězil při Grand Prix v Cá-
chách. A až do dnešních dní zůstává Piero d´Inzeo rekordmanem v poč-
tu vítězství při římském CSIO. Celkem zde vyhrál 64 soutěží a z toho
sedmkrát Grand Prix. Italský olympijský výbor (CONI) vyjádřil tomuto
jezdci uznání i slavnostním uvedením do síně olympijské slávy Itálie.


