
Drezura
Drezurní finále za-

hajovala v pátek úloha
Grand Prix. 

Dánské zastoupení
bylo ochuzeno nejen

o svou nejlepší jezdkyni Annu Kasprzak, která
se týden před zahájením finále zranila při pádu
z koně, ale ze soutěže musela odstoupit i Nanna
Skodberg-Merrald, protože její 13letý tm. hně-
dák MILLIBAR neprošel dopolední veterinár-
ní prohlídkou. Na startu se tak představilo jen
sedmnáct jezdců. 

Na začátku startovního pole zaujala vy-
cházející nizozemská hvězda Danielle Heijkoop
s vraníkem KINGSLEY SIRO (Gribaldi), která se
se 72,857% dostala do průběžného vedení.

O to ji však podle očekávání připravil hned
další startující, skvěle piafující Edward Gal
s 13letým valachem GLOCK UNDERCOVER
(Ferro). Rozhodčí ocenili jeho jízdu na samé
hranici osmdesáti procent. Ani on se však
neradoval dlouho, protože následovala jedna
z největších favoritek, Helen Langehanenberg
s tm. ryzákem DAMON HILL NRW (Donnerhall).
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Souhrn informací o průběhu
kvalifikací českých jezdců
všestrannosti

Dvakrát Pohár

Český skokový tým zahajuje
květen na zahraničních
kolbištích týmovou účastí
hned na dvou CSIO
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Inzerce

Do Normandie
přes Olomouc 

Pořadatelé tříhvězdových mezinárodních
skokových závodů, které se letos v ČR po
dlouhých letech uskuteční, se mohou radovat.
V průběhu dubna dorazila do Prahy z FEI
zpráva nejenom o schválení rozpisu, ale i po-
tvrzení, že Velká cena bude kvalifikací pro
letošní Světové jezdecké hry v Normandii

Vedle toho, že se po několika letech do ČR
vrací soutěž zařazená do Světového poháru,
tak budou mít čeští adepti na reprezentaci
v Normandii domácí kvalifikační příležitost.
Závody se tak navíc stanou jistě značně
atraktivní i pro řadu dalších jezdců okolních
středoevropských
států.

Pořadatelem zá-
vodů je Equine
Sport Centre s.r.o.
a generálním spon-
zorem soukromý
bankovní dům J&T
Banka. Celková do-
tace je 130 000,-
EUR.

V rámci závodů
C S I 3 * / C S I 1 *
dostane příležitost
řada domácích jezd-
ců, protože pořa-
datel má právo
účast 45 domácích
jezdců (30/15)
a navíc může udělit
i 10 divokých karet.

Parkury bude stavět Němec Olaf Petersen
a i on se do ČR vrací po mnoha letech. Závody
jsou na programu ve dnech 12. - 15. 
června a veškeré podrobnosti na-
leznete na: www.csi-olomouc.cz

(Pokračování na str. 4)

(Pokračování na str. 4)

Světová extratřída v Lyonu
Francie prožívá letos pořadatelský super rok. SJH v Normandii jsou za

dveřmi a Francii byla letos svěřena i organizace obou finále Světového
poháru. Vyvrcholení světové halové sezóny se konalo o velikonočním
víkendu na skvěle připraveném výstavišti Euroexpo v Lyonu. Od pátku
19. dubna se bojovalo o titul finálového vítěze jak v drezuře, tak ve
skákání. Vše bylo rozhodnuto o velikonočním pondělí.

Skokový finálový titul získal Němec Daniel
Deusser 

Olaf Petersen

Skoky
Finále skokového poháru bylo zahájeno v pá-

tek večer honebním parkurem do 150 cm.
Velikost kolbiště na lyonském výstavišti byla
42 x 88 metrů a to je prostor, kterého mnohdy
nedosahují ani arény pod otevřeným nebem. 

Parkur, který Frank Rothenberger připravil,
ani moc honebně nepůsobil. Bylo tam několik
drobných možností jak si trasu trochu zkrátit, ale
ve své podstatě byl i dost technický. Řada
jezdců měla problém se širokým oxerem č. 8
a následnou stacionátou z bílých prken. Dalšími
oříšky byla vzdálenost před „c“ oxerem v troj-
skoku a pak návazný předposlední oxer.

Rychlý Marokánec 
Do soutěže nastoupila čtyřicítka jezdců a jak

to na podobných konkůrech bývá, jejich úroveň
byla značně rozdílná. Hned toto první kolo bylo
pro ty méně zkušené, kteří ani nechtěli závodit,
značně obtížné. Tito jezdci povětšinou obsadili
druhou část výsledkové listiny.

Přesto vůbec nejrychlejšího času dosáhl bles-
kový Marokánec  Abdelkabir Quaddar s 10letým
hřebcem QUICKLY DE KREISKER (Diamant de
Semily), bohužel ale jen za cenu jedné chyby.
I tak obsadil pátou příčku a v první desítce byl
jediným, kdo připočítával trestné vteřiny. Byl

Foto FEI

Foto FEI

Drezurní královnou se v Lyonu stala Charlotte
Dujardin (VALEGRO) z Velké Británie 
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Jiří Nesvačil st. skončil v Kladrubech třetí a s výsledky z loňského roku je prvním jezdcem se
splněnou kvalifikací pro SJH v Normandii

CAI3* Kladruby n. L.
Zahájení mezinárodní sezóny spřežení na

otevřeném kolbišti patří již tradičně Národnímu
hřebčínu v Kladrubech nad Labem. Letošní
ročník Rudolfova poháru připadl na 24. - 27.
dubna. Protože se jednalo o kvalifikaci na SJH
měla být účast v kategorii čtyřspřeží velmi silná.
Nakonec ale odlákal některé především
západoevropské soutěžící souběžně vypsaný
CAI v holandském Horstu.

Přesto se na start kategorie čtyřspřeží
postavilo v Kladrubech 15 kočárů z Německa,
Francie, Švýcarska, Slovenska, Rakouska, Itálie
a Polska. Pochopitelně nechyběla ani čtveřice
našich adeptů pro start v Normandii.

Vítězství ano, kvalifikace ne
Z hlediska plnění kvalifikačních kritérií pro

SJH začala soutěž pro českou jedničku Jiřího
Nesvačila ml. velmi smolně. Zcela nečekaně
zlobil náruční kůň spřežení starokladrubských
běloušů natolik, že hodnocení přesáhlo
dovolené maximum 65 tr. bodů. Tím byla hned
od prvního momentu soutěže kvalifikace ztra-
cena. Jiří Nesvačil ml. tak obsadil až 11. místo a
v té chvíli by si na něho nevsadil skutečně nikdo.

Další průběh soutěže ovšem potvrdil kvality
jezdce z Národního hřebčína. Maraton vyhrál
natolik suverénně, že poskočil na 3. místo a ocitl
se na dohled od vítězství. V neděli pak završil
svoji stíhací jízdu čistým parkurem a skutečně
zahájil sezónu mezinárodním prvenství, ovšem
s poněkud hořkou příchutí.

Zlatou příčku umožnila ČR především chyba
v parkuru Reného Poensgena, která odsunula
Němce na 2. místo. Stejně tak usnadnil
prvenství svému synovi otec Jiří, který inkasoval
v parkuru 10,87 a skončil třetí.

První pro SJH je Jiří Nesvačil st.
Ten se ovšem oproti Jiřímu ml. může radovat

z definitivního splnění kvalifikace pro Normandii.
Vedle výsledku z letošních Kladrub totiž dis-
ponuje i řadou výsledků i z roku 2013.

A konečně první krok do Normandie udělal
v Kladrubech i Radek Nesvačil. V soutěži obsa-
dil 6. příčku, ale výkonnostní kritérium splnil.

Naopak čtvrtý z adeptů Josef Hrouda soutěž
pro zranění koně nedokončil.

Hned tento týden ovšem mají jezdci spřežení
další domácí šanci, protože v Němčicích právě
u Josefa Hroudy má premiéru další české CAI.
Překvapivě Josef Hrouda je přihlášen pouze se
dvěma páry a tak se nechme překvapit, zda

tento jezdec hned v počátku sezóny přenechává
nominační iniciativu skutečně pouze rodině
Nesvačilových.

Celkem 67 spřežení
Vedle 15 čtyřek startovalo v Kladrubech i 17

dvojspřeží a 35 jednospřeží. Všechna spřežení
vytvořila především při atraktivním sobotním
maratonu krásný program pro několik tisíc
diváků, kteří si závody nenechali osobně ujít.

Ti se pak mohli radovat z velmi pěkných
výkonů českých dvojspřeží, když trojice Ladislav
Jirgala, Josef Drábek a Jaroslav Pavel obsadila
2., 3. a 4. místo za Němcem Torstenem Koa-
lickem.

Také jedničky o MS
Konkurence v jednospřeží pak byla v roce

světového šampionátu v Kladrubech nejsilnější
a na naší jedničku Jana Exnara zbylo tentokrát
až 8. místo .

Z hlediska prvního měření sil pro nominaci na
podzimní MS pak první slušný výkon předvedli
i Jiří Koníř (15.), Tomáš Barták (17.) a Erik Zu-
vač (20.).
Kompletní výsledky na www.jezdci.cz

Opět pouze
Český skokový pohár

Ve dnech 24. - 27. dubna byl v Martinicích
zahájen 13. ročník extraligy skokových jezdců
s názvem Český skokový pohár. Po ne-
úspěšných jednáních zahajuje po mnoha letech
populární skokový seriál bez generálního
sponzora a tak se vrací ke svému původnímu
názvu.

Ovšem zcela v duchu minulých ročníků
přilákala touha „být při tom” celou řadu
výkonnostně slabších jezdců a tak se o svůj
osud určitě nemusí obávat amatérská túra,
kterou opět zaštiťuje firma Equiservis.

Czech Junior Cup
V Martinicích odstartovala i juniorská túra,

která letos nese název Czech Junior Cup a z to-
ho je zřejmé, že ani junioři nemají svého
generálního sponzora.

Juniorské soutěže jsou opět rozděleny na
věkovou kategorii 12 - 15 let a 16 - 18 let tedy
mladší a starší juniory. Po prvním kole se
průběžného vedení ujaly mladší Markéta
Miková s PAY DAY (JK Mělník) a starší Kateřina
de Jagerová s CASSIO 17 z  JK Slapy.

Jenom dvě dvojité nuly
Samotná Velká cena Martinic byla úrovně

-T*- (145 cm) a stavitel Zdeněk Krpela připravil
jezdcům technicky nekomplikovaný parkur se
dvěma kratšími distancemi.

Hned první startující Denisa Bittnerová na
VANESSA (Bioveta) překonala čistě, ale jak se
ukázalo, byla nadlouho jediná. Nakonec ze
38 členného pole zvládlo základní kurz čistě
pouze šest dvojic. Do finále tak postoupili i dva
jezdci s jedním bodem a dva s chybou.

Ve finále nechyběl ani Aleš Opatrný se
ZANDIRO, kterému k nule ale pomohla i trocha
štěstí.

Nejlepší desítka se však s vyvrcholením
Velké ceny potýkala překvapivě s chybami
a první nulu zaznamenal až Jakub Novotný
s PERRY 1 (Golem). Ten se snažil především
bezchybně absolvovat a bylo jasné, že každý
další s nulou jeho finálový čas překoná.
Nakonec to byl ovšem jediný Aleš Opatrný
a Jakub se tak mohl na druhém stupni postavit
poprvé na stupně vítězů. Třetí skončil Ludvík
Jandourek na VIGO 1 (Melichar), který
inkasoval pouze bod za překročení času v zá-
kladním kole.

Celkově první kolo Skokového poháru ne-
nabídlo divákům žádný oslnivý výkon. Dou-
fejme, že jsme teprve na začátku a některé
dvojice se snad do soutěžního tempa dostanou.
Skokový pohár pokračuje již tento týden Velkou
cenou Brna, která se jede na kolbišti Equine
Sport Centre v Olomouci.

Foto J. Bělohlav

Foto R. Němcová

Poněkud hořkou příchuť má mezinárodní vítězství v Rudolfově poháru 2014 pro Jiřího Nesvačila
ml., protože pokažená drezura neumožňuje započítat výsledek jako kvalifikaci pro Normandii



O víkendu 25. - 27. dubna se v polských So-
potech konala tříhvězdová soutěž všestrannosti
CIC, která je důležitá jako výkonnostní vstu-
penka na SJH do Normandie.

Za ČR se zúčastnil Petr Veselovský
(MONARCHA), Martin Maivald (GOMBA) a Iva
Baďurová (BOUNTY AMADEUS).

Martinovi chyběl necelý bod
Pochopitelně jejich výkony byly sledovány

především podle kritérií kvalifikačních
limitů pro Normandii. První krok do
Francie udělal Petr Veselovský. Ten
se umístil na 19. místě, ale především
dosáhl výkonnostního limitu uzna-
telného jako kvalifikace. V drezuře
nepřekročil maximálních 75 bodů
(66,6). Na překážkách v krosu byl
čistý a dokončil v limitu ne vyšším než
90 sekund (19,2). A konečně výkon na
parkuru 12 tr. bodů také splňuje kva-
lifikační kritéria, která povolují 16 bodů.

O smůle může mluvit Martin Main-
vald. Ten s koněm GOMBA mohl být
první z Čechů, kteří splnili celý
výkonnostní limit. V Sopotech dokončil
na 21. místě, ale o 0,9 bodu se ne-
vešel do povoleného maxima v dre-
zuře (75,9).

Iva Baďurová skončila na 24. po-
zici, ale nevyhnula se 20 bodům na
překážce v krosu.

Největší starosti má Hatla
Z pětice jezdců, kteří deklarovali

ambici startu v Normandii, tak mají
jeden ze dvou kvalifikačních poža-
davků FEI splněn: Martin Mainvald
(GOMBA, Sopoty 2013), Eliška Opra-
vilová (KALIF, Barroca d´Alva 2014),
Jiří Machovec (ALNAKI, Strzegom
2013) a nyní tedy i Petr Veselovský
(MONARCHA).

Překvapivě zatím naprázdno
vychází Jaroslav Hatla, kterému se
navíc situace značně zkomplikovala.
Jeho stájové jedničce WESTVINDS
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Jaroslav Hatla namísto kvalifikačního startu pro SJH
v Itálii, představil dvě čtyřleté irské naděje (BIG BERRY,
BALLYMURPHY MARK) ve Staré Boleslavi

EL DIVO prasklo po vítězství ve Strzegomi
(CNC**) kopyto a je více než pravděpodobné,
že letošní sezóna je ztracena. Jedinou nadějí
pro našeho olympionika je nákup zkušeného
koně. Přes komplikovaný vývoj na trhu s koňmi
před SJH se možnost takového nákupu rýsuje
a příště již možná budeme vědět více.

Národní kvalifikace pro Normandii
Ani v případě splnění kvalifikačního limitu FEI

ale nebudou mít čeští uchazeči o start v Nor-
mandii vyhráno. Komise všestrannosti na svém
zasedání 11. dubna rozhodla, že po jezdcích
bude požadovat splnění limitu, či potvrzení
výkonnosti startem ve třech hvězdách na zá-
vodištích v Saumuru, Jardy (FRA) nebo Luh-
mühlenu či Cáchách (GER). Rozhodnutí o no-
minaci pak bude probíhat zcela individuálně.

Foto R. Baťová

Foto K. Návojová

Vstup do 13. ročníku Českého skokového poháru se podařil Jakubovi Novotnému na PERRY 1
(Golem), kteří se poprvé dostali „na bednu” a skončili druzí

Příjemný závěr
v italském Arezzu

Italské turné v dějišti letošního ME v Arezzu
zakončili velmi dobře čeští skokoví junioři. Od
17. do 20. dubna se zde česká ekipa zúčastnila
CSIO kategorie dětí, juniorů a mladých jezdců.

Český juniorský tým ve složení Adéla
Půlpánová (QUEEN C), Francesca Kolowrat-
Krakovska (CELISTA T), Anna Kellnerová
(KASHMIR) a Tina Šalková (TORO), překonal
dvoukolový Pohár se součtem 16 bodů a spo-
lečně s týmem Belgie skončil na 2. místě.

V soutěži sice startovaly pouze čtyři celky, ale
příjemné je, že druhé kolo zvládly hned tři
naše jezdkyně čistě. Zvítězila domácí Itálie
s 12 body.

V závěrečných Velkých cenách dokončila
mezi mladými jezdci (145 cm) Ivana Hronová
(LATINA) s 16 body, mezi juniory (140 cm) Anna
Kellnerová (CARPE DIEM AF PAN) s 12 a Adé-
la Půlpánová (DUEL) se 13 body a mezi dětmi
(125/135 cm) Michaela Rodová (AURENA) se
4 body v první fázi.
Kompletní výsledky na:
http://eventcontent.hippoonline.de

V Linzi zahájeno
Sérii skokových závodů v Linzi, které vy-

vrcholí za účasti českých jezdců 8. - 11.- května
CSIO3* (viz Dvakrát Pohár), zahájil CSI2* ve
dnech 24. - 27. dubna.

V závěrečné GP Linz (145 cm) startoval z ČR
nejúspěšnější Kamil Papoušek s BEL CANTO
HRADIŠTĚ, který dokončil s jednou chybou.

Významného úspěchu dosáhla Alžběta
Vojtková na CAPUA, která v Šampionátu
juniorů/mladých jezdců (140/145 cm) obsadila
po rozeskakování čtyř dvojic 2. místo.
Kompletní výsledky naleznete na
http://reitergebnisse.at

Český skokový pohár
bez sponzora

K dyž před cca deseti lety vstoupila do
skokového sportu prostřednictvím Čes-
kého skokového poháru Českoslo-

venská obchodní banka, byla to senzace.
O jezdectví se poprvé začal zajímat skutečně
významný partner. To bylo pro příznivce koní
povzbuzení a významně tím vzrostla i prestiž
Českého skokového poháru. 

Po pěti letech ČSOB podporu ukončila, ale
v podstatě ihned nastoupila do rozjetého
vlaku Česká pojišťovna. Obě společnosti, již
plně usazené na evropském finančním trhu,
pak pomohly vnést na česká jezdecká
kolbiště západoevropský standard. Ve své
době významnou úlohu sehrál i finanční
benefit, který jezdci a majitelé koní díky nim
získali.

V roce 2014 se jednání s generálním
partnerem nepodařilo dotáhnout do úspěš-
ného konce. Na jedné straně to je nutné
vnímat jako neúspěch. Na straně druhé je ale
ovšem situace na pořadatelské scéně v ČR již
zcela odlišná. Jezdectví je dynamicky roz-
víjející se sport, který každý víkend dokazuje,
že soutěžní společnost je schopna již téměř
vše ufinancovat sama. Pořadatelství závodů
je pro mnoho subjektů podnikatelským zámě-
rem, který je pro hospodaření klubů vý-
znamným přínosem.

Pochopitelně nejen proto, ale i díky tomu,
stále více jezdeckých středisek dosahuje
západoevropských kvalit. Ty pak lákají řadu
lokálních partnerů. Společnost Equitana
v Martinicích je toho nejlepším příkladem.
Pohodlí pro soutěžící jezdce i koně, letos obo-
hacené o stacionární turnajové stáje ukazuje,
že s velkou pravděpodobností se Český sko-
kový pohár bez generálního sponzora obejde.

Na druhé straně lesk významného partnera
zvyšuje i samotný lesk podporovaných akcí.
Kvůli prestiži jezdectví tedy doufejme, že
Český skokový pohár bude zase brzy pro
někoho důležitého i marketinkově zajímavý.

ing. Cyril Neumann



mentovala: „Z druhého místa nejsem vůbec
zklamaná. To včera v Grand Prix jsem si
myslela, že bych měla dostat vyšší známky. Ale
dnes jsem udělala dvě chyby a to je příliš
mnoho. Jinak jsem měla skvělý pocit, jenže
pokud jdete do rizika, může se stát cokoliv. V
přeskocích jsme nezačali spolu, ale to je život,

to se stane. Jsem
naprosto spokojená.“

Její největší konku-
rentka Charlotte Dujardin
žádné problémy neměla
a bylo znát, že si svou no-
vou sestavu velice užívá.
Bylo to nádherné před-
stavení a VALEGRO de-
monstroval všechny své
charakteristické přednosti:
rovnováhu, sílu, posluš-
nost lehkost a spolu tím
i nemalou mírou osobního
charizmatu. Ukázal vyni-
kající piaffu s plynulými
přechody do báječné pa-
sáže, velmi dobré tra-
verzály a výborné piruety.
Na světový rekord to ten-
tokrát nebylo, ale na-
prosto přesvědčivě zví-
tězila s takřka pětipro-
centním odstupem.

Pro osmadvacetiletou
Angličanku to byl první
finálový start ve Světovém
poháru a hned vítězný.
Jediný britský jezdec,
který se doposud v dre-
zurním finále umístil, byl
v roce 1986 militarista
Christopher Bartle s hně-
dákem WILY TROUT,
který obsadil druhé místo
za Dánkou  Anne-Gret-
he Jensen s valachem
MARZOG.
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Světová extratřída v Lyonu
Drezura

Vítězství pro USA vybojoval ve druhém kole
Kent Farington s 12letým hnědákem VOYEUR

Skoky

Úloha se jí povedla excelentně a její ohodnocení
bylo ještě o více než tři procenta vyšší (83,353 %).

Standardně dobré testy pak měli i Hans Peter
Minderhoud – GLOCK JOHNSON TN (73,771
%), Isabell Werth – EL SANTO NRW (74,186 %)
a Tinne Vilhelmson-Silfvén – DON AURIELLO
(75,086 %).

Rekord pro VALEGRA
Absolutním vrcholem soutěže však byla se-

stava britské superstar Charlotte Dujardin se
skvělým 12letým hnědákem VALEGRO (Negro).
Tato jízda vyvolala v hledišti obrovské nadšení
a rozhodčí ji i přes lehkou chybu v jedné piaffě
ocenili 87,129 %. Je to od nynějška nová hod-
nota světového rekordu v úloze Grand Prix.
Charlotte Dujardin tím překonala svůj nejlepší
světový výsledek 85,942 %, kterého dosáhla
před půlrokem na ME v dánském Herningu.

Grand Prix KÜR
Hned další den čekala na drezuristy ta nej-

důležitější zkouška z hlediska Světového po-
háru – Grand Prix KÜR. Startovali všichni a jez-
dilo se víceméně v obráceném pořadí podle
výsledku GP.

Velmi pěknou úlohu znovu zajela sympatická
27letá Holanďanka Danielle Heijkoop s 15letým
valachem KINGSLEY SIRO a dařilo se i razantní
Isabell Werth s 13letým hnědákem EL SANTO
NRW (Ehrentusch).

Po zásluze se přes osmdesát procent dostala
zkušená Švédka Tinne Vilhelmson Silfvén s ele-
gantním hnědákem DON AURIELLO (Don
Davidoff).

Velké pokroky dělá také Edward Gal s vra-
níkem GLOCK'S UNDERCOVER. V závěru
sestavy měl trochu problém s přemírou energie
13letého valacha, ale se svým vystoupením byl
nadmíru spokojen.

Stříbrné Německo
S elánem vjela do své sestavy obhájkyně

loňského triumfu Helen Langehanenberg s vest-
fálským hřebcem DAMON HILL NRW. Bohužel,
hned na počátku se příliš nepodařil přechod
pasáž - piaff a měla i chybu v řadě 1-1. Nebýt
toho, zajela vynikající úlohu. Později to oko-

také jediným z méně ostřílených jezdců v první
polovině výsledkové listiny. Čas těch nej-
rychlejších se pohyboval za hranicí šedesáti
šesti sekund.

První, kdo se pod ni dokázal dostat, byl
Ludger Beerbaum s hřebcem CHAMAN
(Baloubet du Rouet). Toho pak úchvatnou
bezchybnou jízdou, skoro o půldruhé vteřiny,
přejel jeden z největších favoritů domácí Patrice
Delaveau s tmavým hnědákem LACRIMOSO
HDC (Landjunge). Nadšení v hale bylo na
vrcholu a všichni věřili, že je rozhodnuto.

Optimismus domácích však zchladil lišák Pius
Schwizer s 10letým ryzákem QUIDAM DU
VIVIER (Socrate de Chivere), který docílil času
ještě o tři setiny kratšího. Třetí příčku obsadil
Ludger Beerbaum a čtvrtý byl olympijský ví-
těz Steve Guerdat s 13letým NINO DES
BUISSONNETS (Kannan). Šesté místo obsa-
dil Daniel Deusser s běloušem CORNET
D'AMOUR (Cornet Obolensky).

Světový vicemistr Abdullah Al Sharbatly
s 13letou ryzkou ANDREA (Marome Nw) třikrát
chyboval, navíc vybočil v trojskoku a skončil
předposlední.

Jediným vyloučeným byl Litevec Andrius
Petrovas, který po vybočení před bílou prkennou
stacionátou spadl z tm. hnědáka COMPLE-
MENTO (Contender). Tito dva jezdci již v soutěži
nepokračovali.

Nečekaně mnoho nul
Druhé kolo se jezdilo následující den. Byl to

klasický parkur do 160 cm a několik jezdců, kteří
měli kvalifikované dva koně, využilo možnosti

Reem Acra FEI World Cup Dressage Final
Freestyle: 1. Charlotte Dujardin – VALEGRO
(GBR) 92,179, 2. Helen Langehanenberg –
DAMON HILL NRW (GER) 87,339, 3. Edward
Gal – GLOCK'S UNDERCOVER (NED)
83,696, 4. Tinne Vilhelmson Silfvén – DON
AURIELLO (SWE) 80,946, 5. Isabell Werth –
EL SANTO NRW (GER) 79.089, 6. Danielle
Heijkoop – KINGSLEY SIRO (NED) 77,946,
7. Jessica von Bredow-Werndl – UNEE BB
(GER) 77,768, 8. Hans Peter Minderhoud –
GLOCK'S JOHNSON (NED) 77.625, 9. Marc
Boblet Noble – DREAM CONCEPT SOL
(FRA) 74,875, 10. Inessa Merkulova –
MISTER X (RUS) 73,786, 11. Mikala Münter
Gundersen – MY LADY (DEN) 72,250, 12.
Tina Konyot – CALECTO V (USA) 71,929, 13.
Elena Sidneva – ROMEO-STAR (RUS)
71,018, 14. Marcela Krinke Susmelj –
SMEYERS LAZANDER  (SUI) 69,857, 15.
Mary Hanna – SANCETTE (AUS) 69,821, 16.
Cesar Parra – VAN THE MAN (USA) 68,429,
17. Dong-Seon Kim – BUKOWSKI (KOR)
68,089.

Foto FEI

Foto FEI

Charlotte Dujardin a VALEGRO získali v Lyo-
nu pro Británii vůbec první drezurní titul ve
finále Světového poháru

Obhájkyně titulu Němka Helen Langehanenberg na DAMON HILL
NRW se musela spokojit s druhou příčkou

Foto FEI



výměny. Předpokládali těžký
technický kurz, kde spíš než
rychlost budou rozhodovat
skokové schopnosti. Jenže to
tak úplně nebylo. Startovalo
se v obráceném pořadí a na
poměrně nezáludném kurzu
dosahovali velmi dobrých
výsledků i jezdci, se kterými
se už tolik nepočítalo. Oproti
předpokladu se z třiceti osmi
startujících do rozeskakování
dostalo dvacet jedna jezdců
a tak to znovu bylo hlavně
o rychlosti. 

Bez chyby i zde zůstala
Edwina Tops-Alexander, ale
s hnědákem EGO VAN ORTI
(Vigo d´Arsouilles) nemůže
moc rychle a tak skončila je-
denáctá.

Jen o málo rychlejší byl
desátý Maikel van der Vleuten
s hřebcem VDL GROEP
VERDI (Quidam de Revel)
a překvapivě až devátý čas
měl Marcus Ehning s bě-
loušem CORNADO NRW
(Cornet Obolensky).

Christian Ahlmann s vala-
chem ARAGON Z (Askari)
skončil osmý a sedmý byl
Američan Charlie Jayne s vra-
níkem CHILLI RZ (Chellano).

Světový muž č. 1 Scott
Brash, který si pro tento
konkůr vybral 13letou klisnu
URSULA Xll (Ahorn) obsadil
šestou příčku a pátý skončil
nositel největších domácích
očekávání Patrice Delaveau
s valachem LACRIMOSO. 

Čtvrté místo si zajistil v Bel-
gii sídlící německý šampión
Daniel Deusser se skvělým
běloušem CORNET D'AMOUR
a třetí byla vnučka generála
Pattona Elizabeth Madden
s 15letým hnědákem SIMON
(Mr. Blue).

Chvilku se zdálo, že vyhraje
Steve Guerdat s hnědákem
NINO DES BUISSONNETS,
ale nakonec se musel sklo-
nit před skvělým Kentem
Faringtonem s 12letým hně-
dákem VOYEUR (Tolano
Van´t Riethof), který byl o šest
desetin rychlejší.

Obtížnost parkuru nakonec
musel obhajovat i Frank
Rothenberger: „Určitě chyběl
přísnější časový limit. Stačilo
o pár vteřin méně a nul by
bylo méně. Kurz nijak leh-
ký nebyl. Oxery dosahovaly
190 cm a stacionáty byly
160 vysoké - pro mě to bylo
těžké dost”.

Po dvou kolech byla umís-
tění přepočítána na trestné
body. Do čela se s nulou
dostali shodně Steve Guerdat
a Patrice Delaveau, se dvě-
ma body následoval Daniel
Deusser a čtyři měli  Ludger
Beerbaum, Pius Schwizer
a Elizabeth Madden. Před
závěrečným dnem se v roz-
pětí dvou chyb pohybovalo je-
denáct jezdců.

Zklamaní domácí fanoušci
Jako blesk z čistého nebe zasáhla finále

nedělní tisková konference Patrice Delaveau.
Ten oznámil, že byli s majitelem koně
LACRIMOSO nuceni ze soutěže odstoupit.
„Jsem hluboce zklamán, ale u mého tmavého
hnědáka se objevil problém nohou a proto dál
nemůžeme o prestižní trofej bojovat“ svěřil se
devětačtyřicetiletý jezdec. „Vím, že to bude  pro
mnoho domácích fanoušků velké zklamání,“
pokračoval Delaveau „ale je to prostě tak.
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Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

čas byl přísný a čistých bylo nakonec jen
sedm.

Další ze svých vyhlášených precizních jízd
předvedl Marcus Ehning. Pro všechny diváky to
byl velký zážitek a Marcus zůstal na šesti
bodech z prvních dvou kol.

Se stejnou jistotou se přes tento parkur dostal
i pětibodový Scott Brash s klisnou URSULA XII.
Problém měl ale původně stejně zatížený
Christian Ahlmann, jemuž svéhlavý bělouš
ARAGON Z utekl od dvojskoku a nato shodil
i předposlední oxer. S časovou penalizací z toho
bylo dvanáct bodů a velký propad pořadím.

Maikel van der Vleuten jel opatrně a připsal
jeden bod. Se střídavým štěstím se dařilo trojici
zatížené čtyřmi body. Zatímco Beezie Madden
a Pius Schwizer jednou chybovali, Ludger
Beerbaum to zvládl senzačně. Když bez chyby
zůstal i Daniel Deusser, ocitl se pod obrovským
tlakem Steve Guerdat. Už se zdálo, že ho ustojí,
ale pak se dostal pod předposlední oxer. Byla
z toho chyba a Steve byl rázem spolu
s Ludgerem na 2.- 3. místě. 

Nejlepší dvacítka nakonec
Posledních dvacet jezdců před sebou mělo

ještě jedno kolo. Se dvěma body vedl Daniel
Deusser, za ním byli Ludger Beerbaum a Steve
Guerdat se čtyřmi, Scott Brash měl pět, Marcus
Ehning a Maikel van der Vleuten šest, Elizabeth
Madden a Pius Schwizer osm.

Parkur vyžadoval opět velkou koncentraci
a osudovou zde byla úvodní stacionáta troj-
skoku, která spadla šestkrát. Bez chyby zůstalo
pět jezdců.

Elizabeth Madden měla smůlu na před-
posledním oxeru, podobně jako Pius Schwizer
ještě o skok dřív. Marcus Ehning byl stejně
perfektní jako v prvním kole. Maikel van der
Vleuten chyboval v trojskoku, zato Scott Brash
čisté konto udržel a pevné nervy prokázal
i Ludger Beerbaum. Steve Guerdat chyboval na
trojskoku a posunul se ještě níž. 

Na startu byl již jen Daniel Deusser. Mohl mít
jen jeden bod za čas. Dva by znamenaly
rozeskakování s Ludgerem Beerbaumem. 

Napětí v hale bylo obrovské. CORNET
D'AMOUR rozhoupal vrchní bariéru hned
u prvního skoku a klepnutí se ozvalo i při
překonávání dvojskoku číslo devět. Všechno
však zůstalo ve stojanech a Daniel Deusser
mohl slavit.

Dvaatřicetiletý Deusser patří delší čas k opo-
rám německé reprezentace i když většinu
aktivní kariéry sídlil jinde. Dlouhý čas působil
v holandském Valkenswaardu jako přední
jezdec u Jana Topse. Nyní žije se svou pří-
telkyní, dcerou belgické legendy Ericha
Wauterse, Caroline Wauters v Mechelenu.
S běloušem CORNET D'AMOUR se na
mezinárodní scéně uvedl v roce 2012 při CSIO
v kanadském Spruce Meadows, kde přešel
s nulou obě kola Poháru národů. V únoru
loňského roku vyhrál Grand Prix ve Wellingtonu
na Floridě, následně se stal v Balve německým
šampiónem a skončil čtvrtý v Grand Prix v Cá-
chách. Byl členem německého týmu na OH
v Londýně i na ME v Herningu. CORNET
D'AMOUR je ve společném vlastnictví belgické
stáje Stephan Conter - Stephex a americké
Hunter Harrison. 

Jen čtyři jezdci zvládli oba finálové parkury
s nulou a ti také obsadili prvá čtyři místa. 

LACRIMOSO je teprve 10letý a jistě má
ještě mnoho dalších sportovních let před
sebou.“

Precizní Marcus Ehning
Vrchol celého konkůru byl na programu

o velikonočním pondělí. Do prvního ko-
la finálového dne nastoupilo dvacet sedm
jezdců.

Kurz parkuru byl jistě i pod dojmem druhé
kvalifikace hodně náročný. Byl zde nejen
trojskok, ale i dva dvojskoky, všechno na mí-
rách a provázané v několika vlásenkách. Také

Longines FEI World Cup Jumping Final:
1. Daniel Deusser (GER) 2; 2. Ludger
Beerbaum (GER) 4; 3. Scott Brash (GBR) 5;
4. Marcus Ehning (GER) 6; 5. Steve Guerdat
(SUI) 8 6. Maikel van der Vleuten (NED) 10;
7. Beezie Madden (USA) 12; 8. Pius Schwizer
(SUI) 12; 9. McLain Ward (USA) 17; 10.
Charlie Jayne (USA) 23; 11. Michael Whitaker
(GBR) 24; 12. Abdelkebir Quaddar (MAR) 24;
Edwina Tops-Alexander (AUS) 24; 14.
Christian Ahlmann (GER) 25; 15. Katherine
Dinan (USA) 25; 15. Leslie Burr- Howard
(USA) 27; 16. Lucy Davis (USA) 29; 18. Nayel
Nassar (EGY) 31; 19. Kristaps Neretnieks
(LAT) 37; Charlie Jacobs (USA) 42.

Foto FEI

Foto FEI

Foto FEI

Německou hegemonii ve skákání potvrdil  v Lyonu Daniel Deusser
(CORNET D´AMOUR) na prvním místě,

Ludber Beerbaum (CHIARA) na druhém

a Marcus Ehning (CORNADO) na čtvrtém
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Tři hvězdy zatím ne
V úterý 22. dubna proběhla v areálu

Anežského kláštera tisková konference České
jezdecké federace k zahájení jezdecké sezony
2014 na otevřených kolbištích. Setkání s no-
vináři využili představitelé ČJF k prezentaci
významných domácích akcí i mezinárodních
ambicí českých jezdců. Čtenáři Jezdce jsou
o všem průběžně informováni a tak vybíráme
pouze několik zajímavostí.

Bylo potvrzeno, že ambici startu v Normandii
mají jezdci všech disciplín s výjimkou drezury.
Ve skokovém týmu by neměli chybět Aleš
Opatrný, Ondřej Zvára a Zuzana Zelinková,
kteří se snaží od prvních měsíců roku 2014
splnit kvalifikační kritéria stanovená FEI.
Čtveřici doplní česká Francouzka Ema Augier
de Moussac, která má zatím jako jediná (včetně
koně, kterým je 11letý belgický hnědák
DANTHE RDPS), kvalifikaci do Normandie
splněnu.

Stejně jako vloni byla zrušena na počátku
roku ohlášená novinka o zařazení soutěže
-T***- jako posledního kola národního sko-
kového šampionátu. Obtížnost 155 cm tak
zůstává nadále národní výzvou. Zároveň bylo
oznámeno, že tuto obtížnost by bylo možné
vypsat i v rámci Skokového poháru, ale záleží
to pouze na samotném pořadateli a jeho
finančních možnostech.

Zemřel Zdeněk Beneš
V neděli 27. dubna se jezdeckou společností

začala šířit smutná zpráva o úmrtí drezurního
jezdce, reprezentanta a trenéra Zdeňka
Beneše. Zpráva o to neuvěřitelnější, že většina
členů jezdecké společnosti, kteří nebyli se
Zdeňkem v každodenním kontaktu, nevěděli
o jeho zdravotních problémech.

Zdeněk Beneš oslavil v minulém roce 70. na-
rozeniny a v drezurní společnosti hrál stále
významnou úlohu. Jeho sportovní kariéra byla
po mnoho desetiletí spojena s TJ Jiskra Troja a
s trenérského hlediska především s jeho
matkou Helenou. Tento trenérsko-jezdecký tan-
dem rodiny Benešových ovládl na přelomu
70. a 80. let českou seniorskou drezuru, kdy
Zdeněk Beneš sbíral jeden český i česko-
slovenský titul za druhým. Z koní připomeňme
především valacha TRIUMF, se kterým Zdeněk
Beneš reprezentoval ČR v socialistických
státech, do kterých dovolil komunistický režim
cestovat.

Po skončení jezdecké kariéry se stal vy-
hledávaným drezurním trenérem a mnoho let
vedl Sportovní středisko mládeže. Aktivně
pracoval i v Pražské oblastní federaci.

Poslední rozloučení se Zdeňkem Benešem
se konalo 30. dubna v Praze na Olšanských
hřbitovech.

Foto: Anthony Trollope/FEI

V průběhu pěti let se vítězem slavné čtyř-
hvězdové všestrannosti Rolex Kentucky stal
již potřetí Wiliam Fox-Pitt. Vždy to bylo s jiným
koněm a letos se z prvenství radoval 27. dub-
na v sedle BAY MY HERO.

Tentokrát byl největším soupeřem britské-
mu jezdci domácí 26letý Lauren Kiefer
(VERONICA), který za Fox-Pittem zaostal
pouze o 2,7 bodu. Standardně o pořadí na
nejvyšších místech rozhodovala drezura,
protože první šestice jezdců již v krosu a ani
v parkuru žádnou další penalizaci nezískala.

William Fox-Pitt (44) tak dále posiluje své
rekordy. V dosavadní kariéře již zvítězil ve
čtyřhvězdové soutěži 13x. Je jediným jezd-
cem, který doposud vyhrál pět z šesti
světových čtyřhvězdových závodů. Na vítěz-
ství zatím nedosáhl pouze v Austrálii.

Po třech kolech vede William Fox-Pitt s 30
bo-dy letošní FEI Classics. Seriál pokračuje
8. - 11. května v Badmintonu.

Prvním vítězem kvalifikace na 49. finále Zlaté
podkovy se 20. dubna stal v Pardubicích
Pavel Březina na TOMON (JK Neveklov).
Kompletní výsledky na www.vsestrannost.cz

Foto: J. Bělohlav

Dvakrát Pohár 
Ve dnech 1. - 4. května jsou čeští skokoví

senioři na letošním prvním CSIO. K Poháru
národu nastoupí (či nastoupili) v pátek 2. května
ve slovinské Celje a v týmu je Zuzana Ze-
linková, Aleš Opatrný, Ondřej Zvára a Zdeněk
Hruška.

Ve stejném termínu startují sestry Augier de
Moussac na CSI3* ve Fontainebleau, kde český
tým doplní v rámci CSICh ještě Sofie Naj-
manová.

A do třetice zahajovací květnový víkend
znamená start na CDI3*/CDIJYP i pro naše
drezuristy, kteří se vypravili do polského
Radzionkowa.

Hned následující víkend se naši skokoví
jezdci, doplněni o celou řadu dalších
startujících, přesouvají k CSIO do rakouského
Linze. Zde bude v týmu opět Aleš Opatrný,
Ondřej Zvára a Zdeněk Hruška. Čtvrtou do
družstva pak pravděpodobně Emma Augier de
Moussac.

Foto: M. Javůrková

První letošní závody se o Velikonocích konaly
na kolbišti hřebčína Suchá v Litomyšli. Soutěž
-ZL- vyhrála mezi 48 dvojicemi Eliška
Jandová na ILUSIVE QUEEN (Stáj Dvořák
Barchov)

V sobotu 26. dubna byl v atraktivním prostředí
přístavu v Antverpách zahájen letošní ročník
Global Champions Tour. V prvním kole roku
2014 zvítězil McLain Ward (USA) s ryzákem
ROTHCHILD před Rolf-Göran Bengtsson
(SWE) s holštýnským hřebcem CASALL ASK
a 20letým Constant van Paesschen (BEL)
s 11letým běloušem CITIZENGUARD
TOSCAN DE SAINTE.
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Ve čtvrtek 1. května oslavil abra-
hámoviny mezinárodní rozhodčí
a předseda severomoravské oblasti
Radovan Šalek.

V severomoravských oslavách
budou pokračovat ve Frýdku-
Místku, kde významné jubileum
oslaví 17. května národní rozhodčí
Darja Hrůzková 

Sezóna se naplno rozeběhla i v Equine Sport Center v Olomouci.
V sobotu 19. dubna zde v -ST*- zvítězil mezi 52 dvojicemi Jan Zwinger
na GALILEA (Stáj Zwinger - foto) a v neděli pak v -ST**- Jiří Hruška na
CARETHAGO Z (JK Opava Kateřinky)

Druhé kolo Moravského šampionátu mladých koní se konalo ve středu
23. dubna v Ostravě. Hattrick slavil domácí Marek Hentšel, který vyhrál
všechny tři soutěže. Mezi čtyřletými na CAMERON 2, mezi pětiletými
s CAMPILLA a konečně získal i vítězství v šestiletých na LOKVENC (foto).

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

CVI Frenštát
Ve dnech 15. až 18. května se

ve Frenštátu pod Radhoštěm koná
další ročník, vloni po jedenácti
letech obnovených, mezinárod-
ních závodů ve voltiži. Rozpis
nabízí rozsáhlý program pro
kategorie CVICh1*, CVICh2*,
CVIJ1*, CVIJ2*, CVI1*, CVI2*,
CVI3*. 

Zatím je přihlášeno 80 jed-
notlivců, devět skupin, osm dvojic
z celkem 14 států (Austrálie,
Kolumbie, Velké Británie, Belgie,
Francie, Nizozemí, Německa,
Ruska, Finska, Rakouska, Ma-
ďarska, Slovenska, Polska a Čes-
ké republiky).
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Koně Lichtenštejnů otevírali jízdárnu
Bohužel optimistický titulek je poněkud zavádějící. Ve středu 23. dubna se

při příležitosti téměř dokončené rekonstrukce komplexu hipologických budov
v areálu zámku Lednice konala Konference o chovu koní významného rodu
Lichtenštejnů. Konferenci zorganizovala společnost Po stopách Lichten-
štejnů ve spolupráci s rakouskou Kultur und Tourismusverein ve
Wilfersdorfu. Byla první akcí, která se konala v multifunkčním centru, které
v prostorách zámecké jízdárny a stájí vzniklo. Bohužel to, že by se do
překrásných stájí, ve kterých byli koně až do roku 1945, mohli původní
obyvatelé vrátit, nikoho nenapadlo. Téměř půlmiliardová investice
z evropského programu IOP tak sice zachránila pro budoucí generace
rozsáhlý komplex budov, ale na samotné koně se nedostalo.


