Závěrečná kola
před finále

Bez Hradištka
by to nešlo

Finále SP ve skákání a drezuře v Las vegas se blíží
a vrcholí i možnost získat body
nezbytné k postupu. Reportáž
z únorových evropských kol.

Reportáž z prvních
kvalifikací druhého ročníku
Jump and Driver Tour 2015,
které se konaly v Hradištku
u Sadské.
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Spřežení ve finále
Ve francouzském Bordeaux se konalo letošní první finále Světového poháru. Vyvrcholení zimní
sezóny měla na programu spřežení. Voltižní jezdci mají finále tento víkend (20. - 22. únor) v Grazu. Zde
má ČR svého zástupce. Lukáš Klouda dorazil do Rakouska jako průběžně třetí voltižér letošní halové
sezóny. Finále drezury a skoků je tentokrát za mořem. V Las Vegas vše vyvrcholí 15. - 19. dubna.

Šestý titul pro Boyd Exella i juniora AJAXE
Soutěž se vyvíjela velmi dramaticky. V závěrečném kole, kam se probojovali tři nejlepší vozatajové, měl
nejvýhodnější pozici Holanďan Ijsbrand Chardon. Ten postupoval s více než třívteřinovým náskokem.
Bohužel při přejezdu mezi překážkami ztratil jeho kočár rovnováhu a Chardon se ho pokoušel srovnat. To
způsobilo, že se před jeho prvním náručním koněm objevil prvek ohraničující start/cíl. Kůň se kolizi vyhnul
tím, že nečekanou překážku přeskočil, ale to se již kočár dostal těsně k další překážce. Než stačil Chardon
zareagovat, projelo spřežení špatným
průjezdem. Závěr letošní halové
sezóny se tak Ijsbrand Chardonovi
nevydařil a po převrácení v Lipsku byl
i ve finálovém závodě vyloučen. Pro
vítězství si tak už po šesté dojel
Australan Boyd Exell a druhou příčku
obsadil
německý
reprezentant
Christoph Sandmann.
Boyd Exell na tiskové konferenci
zdůraznil, že u všech jeho triumfů byl
dnes již 25letý valach CARRINGTON
PARK AJAX. Ve stáji ho láskyplně
nazývají JUNIOR. Pro něj bylo
Bordeaux vyvrcholení kariéry a nyní
odchází do důchodu.

Foto FEI/Pierre Costabadie

Boyd Exell (AUS) jako vítěz před Christoph Sandmanne
(GER). Ijsbrand Chardon nesl prohru, stejně jako v Lipsku,
velmi těžce a při závěrečném dekorování to ani příliš neskrýval.
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Jezdecká ročenka
Vážení příznivci Jezdecké ročenky.
18. edice ohlédnutí za minulou sezónou je
téměř hotova a nyní se již finišuje na
samotné obálce. Jako každoročně i letos je
její vydání mírně opožděno, ale doufáme, že
o to více se na Ročenku těšíte. Můžeme
prozradit, že v ní naleznete opět stovky
fotografií, které připomenou vše zajímavé.
Speciálně v sezóně 2014 toho bylo dost.
Vedle účasti českých jezdců v Normandii
(té věnujeme v Ročence čtyři strany), to byla
i premiéra našich jezdců v Global Champions Tour a v neposlední řadě i historicky
první vítězství českých skokových jezdců
v Poháru národů.
Přes skutečnost, že již řada jezdeckých
výkonů byla zasypána novými informacemi
pro samotné tvůrce Ročenky je příjemné nad
mnohými fotografiemi zavzpomínat na chvíle, které se najednou zdají být již velmi
dávno.
Prosíme tedy ještě o chvilku strpení
a doufáme, že se s osmnáctou Ročenkou
pobavíte jako čtenáři stejně dobře jako my
u nás v redakci.
Ing. Cyril Neumann

Finále SP čtyřspřeží - Bordeaux:
1. Boyd Exell (AUS) 239,41; 2.
Christoph Sandmann (GER) 267,40;
3. Ijsbrand Chardon (NED) RET;
4. Fredrik Persson (SWE) 155,11;
5. Koos de Ronde (NED) 161,63;
6.Sebastien Mourier (FRA) 172,48;
7. Georg von Stein (GER) 184,62

Inzerce

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

Foto FEI/Pierre Costabadie

Šestý halový titul vítěze SP si v Bordeaux na své konto připsal Australan Boyd Exell

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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Do Milovic za exmoorským pony
V polovině ledna se všemi médii prohnala zpráva o importu plemene
exmoorský pony do Milovic. Iniciativa návratu velkých býložravců vznikla
nezávisle v Biologickém centru AVČR v Českých Budějovicích a nevládní
neziskové organizaci Česká krajina. Osobně za ní stojí především Mgr. Miloslav
Jirků, Ph.D. z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR
a Dalibor Dostál ze společnosti Česká krajina. Laická veřejnost byla jistě
potěšena pohledem na vypouštěné koně. V odborných kruzích ale iniciativa
vzbudila řadu otázek praktického typu. Požádali jsme tedy Miroslava Jirků
o odpovědi na otázky, které napadnou každého koňaře:
Přírodu opanovalo několik
nejodolnějších druhů.
Skutečná krize ale nastala až ve druhé polovině
20. století. Začalo masové
vymírání. Statistiky jsou
neúprosné. Dobře doloženým příkladem jsou
denní
motýli
–
za
posledních asi 100 let jich
u nás nadobro vyhynulo
11% a dalších 46% je
přímo ohrožených!
Exmoorského pony dosud mnoho českých hipologů nevidělo
Protože alternativa velkoplošného návratu k tradičnímu hospodaření je
bez imbrední deprese 5) Stavbou těla, zbarvením
iluzorní, vidíme v návratu velkých býložravců
a velikostí odpovídá plemeno současným
a přirozené pastvě jedinou možnost, jak alespoň
znalostem o vzhledu holocénních - prevymezené úseky krajiny udržovat a do nich vrátit
domestikačních koní v Evropě. Typická je pro něj
zaniklou (snad jen dočasně) biodiverzitu.
exteriérová stálost: hnědák v různých odstínech,
Proč padla volba na koně?
nejtmavší jsou skoro do černa, nejsvětlejší do
Volba na koně padla především pro jejich
rezava, vždy však s černou, často prokvetlou
relativní zvladatelnost. Lze s nimi pracovat
hřívou. Neobjevují se u něj znaky, ani skvrnění.
snadněji, než třeba se zubrem či skotem a lze
Plemeno má širokou škálu archaických znaků,
k nim i na relativně malou pastvinu pustit
které umožňují adaptaci na relativně chladné
návštěvníky. Díky koním si můžeme vše lépe
a vlhké prostředí střední Evropy. Navíc, jen exmoor
osahat, než se pustíme do dalších chovatelsky
žil v téměř úplné izolaci od jiných plemen a byl
složitějších druhů. Dnes se tak děje v moušetřen notorického “vylepšování“, takže si
nitorovaných podmínkách 40 hektarové pastviny
zachoval svůj ráz. Prostě, exmoor vyšel po
v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá.
kritickém zvážení všech kritérií jako jasný vítěz.
Jde o pozemek, který od odchodu okupační
Pokud bychom měli tuto odpověď nějak
Sovětské armády zůstal čtvrt století ladem. Dříve
shrnout, vybírali jsme tak, aby vybrané plemeno
typická step nezadržitelně zarůstá agresivními
bylo schopno splnit očekávané: život ve volnosti na
křovinami.
nekultivovaných pastvinách s minimálními choProč zrovna exmoorský pony?
vatelskými intervencemi.
Tato otázka vzbuzuje mezi chovateli nemalé
Proč ne Převalského kůň?
emoce. Nebylo to nic jednoduchého a trvalo nám
Pravda, kůň převalského se, jakožto jediný
několik let, než jsme si byli výběrem jisti. Vycházeli
divoký kůň rodu Equus, může zdát jako vhodný
jsme z několika kritérií: 1) biogeografická relekandidát. Kůň převalského je ovšem adaptován na
vantnost, 2) prokazatelná schopnost dlousuché kontinentální stepi a na okraji svých
hodobého a celoročního fungování v přírodě bez
možností dokonce zvládá i polopouště v oblasti
intenzivní chovatelské péče, 3) čistokrevnost, resp.
Gobi. Žil hlavně v centrálním Mongolsku a na
jasně definovanou biologickou entitu, 4) fezápad snad zasahoval po pohoří Ťan Šan.
notypová autenticita z hlediska současných
V Evropě prokazatelně kůň tohoto typu nežil.
znalostí o vzhledu vyhubených divokých koní
Druhým problémem jsou jeho morfologické
střední a západní Evropy, 5) fenotypová
adaptace na suché podmínky – např. stojatá hříva
ustálenost. Ta je typická pro většinu divokých
vede chladný déšť přímo k horní hraně krku.
druhů, u nichž se vnitrodruhová variabilita omezuje
Dokazují to i empirická pozorování různých druhů
na různé odstíny jednotného základu co se vzoru
plemen koní v zajetí – ti se vzpřímenou hřívou se
a barvy týče.
za deště často snaží vodu oklepat, ti s převislou na
déšť v podstatě nereagují.
Vezměme to popořadě: 1) z biogeografických
Jsou zde ale i důvody veterinární. Koně
důvodů jsme předem
převalského v polodivokých podmínkách trpí
vyřadili plemena, která jsou
v Evropě laminitidou. Problém bývá v pastvě příliš
přizpůsobena na jiné klima
bohaté na uhlohydráty. Právě taková je u nás.
a spásání odlišné vegeKoně jsou evolučně adaptovaní na příjem velmi
tace, 2) Exmoorský pony
chudé píce. Díky tomu jsou schopni efektivně
prokazatelně nejméně od
využít biomasu, která by jiného býložravce
11. století, z něhož pochází
srovnatelné velikosti těžko udržela v dobré kondici.
nejstarší písemný doklad
Jenomže to, co je evoluční výhoda v suchých
o jeho existenci, žije
oblastech, může být ve vlhčím klimatu přítěží.
(polo)divoce na náhorních
Převaláci v rezervacích v Maďarsku a Německu
pláních stejnojmenné objsou toho příkladem.
lasti, kde je veden jako
Když jsme ale u koní, které jsme nevybrali, je
divoká zvěř. Stáda žijí bez
vhodné zmínit ještě hucula, polského konika,
prostorového omezení, přiHeckova koně a dülmenského ponyho. Ti všichni
krmování a veterinární
péče a přesto u něj nejsou
jsou často prezentováni jako obdoba v Evropě
pozorovány zdravotní provyhubeného divokého koně.
blémy. Chovatelské zásahy
Hucul, jakkoliv to chovatelé neradi slyší, je
jsou omezeny na každoprokazatelně umělá, necelých 150 let stará entita.
roční naháňku (stáda mají
Vzešla z dnes již nedohledatelné směsi plemen,
majitele), při níž jsou
včetně arabů a noriků. Plemeno vzniklo de fakto na
značena nově narozená
objednávku c.k. armády, která potřebovala tzv.
hříbata a vybírána zvířata
„horského koně” pro přepravu těžkých nákladů.
k přesunu, či prodeji do
Příběh polského konika a Heckova koně je
jiných stád, 3) Čistoodlišný, ale ani jejich souvislost s divokým koněm
krevnost
exmoorského
není žádná. Jedná se o výsledky dvou nezávislých
ponyho je prokázána
snah vyšlechtit koně, kteří by divokému koni
Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D. z Parazitologického ústavu Biologického i geneticky. Jde o jedno
odpovídaly vzhledově.
centra Akademie věd ČR
z nejodolnějších plemen
Dülmenský pony z Německa je smutný příběh.

Jak vznikla myšlenka importu Exmoorských
pony do ČR?
Biologické centrum Akademie věd se od roku
2009 věnuje zavádění polodivokých chovů velkých
kopytníků do volné přírody ČR jako např.: zubra
evropského či záchraně české populace losa
evropského. Se společností Česká krajina jsme
byli v kontaktu od roku 2006. V roce 2011 vznikla
pracovní skupina zahrnující lidi z různých oborů
(biologové, veterináři, eto-ekologové, lesníci/myslivci aj.). Rozšířil se tak seznam institucí,
které se programu v různé míře podílí. Jde
o Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích,
Univerzitu Karlovu v Praze, Masarykovu univerzitu,
Mendelovu univerzitu v Brně a nově také
Výzkumný ústav živočišné výroby. Aktivity
koordinujeme s Ministerstvem životního prostředí
ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny,
Ministerstvem zemědělství ČR a pochopitelně
i dotčenými obcemi.
Obecně nám jde o doplnění společenstev volně
žijících býložravců, kteří budou spásat vegetaci.
Současná společenstva totiž zahrnují jen nevyhraněné okusovače-spásače jako je srnec,
jelen, příp. daněk, muflon aj. Takto strukturovaná
stáda býložravců vedou k zarůstání neobhospodařovaných nelesních lokalit na straně
jedné a ke značným škodám na lesních kulturách
na straně druhé. Za cílové druhy považujeme
zubra evropského, pratura a divokého koně.
Koňovití byli na našem území vyhubeni již
v neolitu. Pratur a zubr pak ve středověku. Jejich
roli přebrala domácí zvířata. Až do poloviny
20. století byla běžná toulavá pastva, kdy velká
zvířata pod dohledem pasáků krajinu nepřetržitě
formovala. Intenzifikací zemědělství tyto tradiční
formy zanikly. Hospodářská zvířata byla přesunuta
do stájí. Aniž by si to kdo uvědomil, evropská
příroda tím byla ochuzena o ekologicky dominantní
skupinu velkých spásačů. Vyhubeni byli i velcí
predátoři, a tak se zvětšily populace mezopredátorů, tj. predátorů střední velikosti jako
kuny či lišky. To dnes pociťují i myslivci, úbytkem
pernaté zvěře a obecně na zemi hnízdících ptáků.
Důsledkem těchto změn bylo zhrubnutí krajinné
mozaiky, kterou lze zjednodušeně popsat: „buď
pole/louka, nebo les, nic mezi“. Problém je, že
právě na to „něco mezi“, byly vázány rozsáhlá
společenstva flóry i fauny, která dnes nemají kde
žít. Důsledkem je celoevropský pokles biodiverzity.
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Ve 20. století bylo toto
unikátní plemeno ve snaze
o zamezení inbreedingu
prokříženo několika jinými
plemeny, zejména polským
konikem. Od něho je dnes
k nerozeznání. Přitom staré
fotografie z 30. let jasně
dokumentují exteriér jeho
původní formy s exmoorským ponym. Takto byla
nevratně ztracena možná
poslední
kontinentální
forma koně, která si zachovala
velkou
část
archaických znaků divokých koní.
Pojďme zpět do Milovic. Podařilo se koním
dodatečně sundat ohlávky? Nelitovali jste, že
k tomu nedošlo ještě
v přepravníku?
Nelitovali, naopak. Etoekologická skupina z VÚŽV
od samotného příjezdu
koně systematicky pozoruje a za ohlávky byla
vděčná. Rozeznávat od
sebe 14 velmi podobných
koní by bez nich bylo
obtížné. Nyní je sundáváme postupně. U několika
klisen, které byly na lidi zvyklé (těch bylo sedm), to
šlo poměrně hladce. Postupně se to povedlo
u dvou dalších. S ohlávkami jich je nyní pouze pět.
Ty odstraníme před vypuštěním na hlavní
pastvinu, kdy budeme kobylky pomocí naháněcího
zařízení individuálně fixovat.
Neruší koně pozornost návštěvníků, protože
předpokládám, že po mediální smršti se na ně
přijíždí řada lidí podívat?
Zatím ne nějak výrazně. Bohužel, už jsme měli
pokus o přestříhání plotu aklimatizační ohrady.
Naštěstí jen jeden drát. Dotyčný byl možná vyrušen
projíždějícími auty. Blízkost komunikace, kterou
jsme dříve brali jako nevýhodu, se tak ukazuje
spíše jako přednost. Je smutné, když po úsilí které
si umí představit jen ten, kdo něco podobného sám
realizoval, přijde ničema, který může snažení řady
lidí zničit a především uškodit zvířatům. Nechci
přemýšlet nad pohnutkami toho počínání.
Doufáme, že veřejnost přesvědčíme i k tomu,
aby koně nekrmili. V ohradě už se objevily rohlíky
a podobně. Jak navrhla naše studentka Katka
Dudová, možná se to neobejde bez doplnění
cedulí NEKRMIT o prezentaci fotek nějaké
opravdu nepěkné koliky.
Kdo a jak na ně koně dohlíží?
Koně mají každodenní chovatelský dozor. Po
vypuštění to ovšem bude již jen pomocí
dalekohledu. To je důležité i proto, aby koně ztratily
přátelský vztah k lidem.
Na jaře chystáte přivést hřebce. Jak probíhá
jeho výběr?
Hřebec by měl přijet v druhé dekádě dubna.
Hříbata by se tak měla rodit na jaře roku 2016.
Starost mi dělá, jak bude hřebec snášet své
karanténní oddělení od klisen. Když si představím
sebe v podobné konstelaci, cítím hlubokou
solidaritu s jeho nedočkavostí.
Podobně jako u jiných vzácných plemen/druhů
jsou naše zvířata registrována v plemenné knize.
Výběr hřebce tak zatím necháváme na Exmoor
Pony Society. Až bude exmoorů v Česku více
a budeme mít dostatečnou genetickou základnu,
přistoupíme v koordinaci s plemennou knihou
k větší autonomii.
Jak probíhá selekce koní u takto polodivoce
chovaných stád? Kdy dochází k oddělení
mladých koní a jak bude případný odchyt
probíhat?
Koně budou každoročně sháněni do ohrady,
kde budou kontrolováni veterinářem, odrostlá hříbata čipována atd. Pro prvních 40 ha počítáme
s jedním harémem. Podle zkušeností z Británie je za
optimální považován poměr hřebců a klisen 1 : 15.
Exmooři jsou zvyklí na velké prostory. Klidně
i 130 ha na harém. O dalších hřebcích proto uvažujeme jen v případě, že se nám podaří zajistit
nový prostor. Nelze než doufat, že britské
zkušenosti budou platné i u nás a hřebec si svých
14 kobyl udrží pod kontrolou. Nudit se rozhodně
nebude, jsou to zjevně temperamentní holky.
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Pokud budete segregovat mladé hřebce, kde
pro ně připravujete další prostor?
Nových lokalit je několik (zatím si je necháme
pro sebe) a předpokládáme samozřejmě výměnu
se zahraničím. Jednu lokalitu prozradit můžeme –
Národní park Podyjí. Tam by měla vzniknout dvě
asi desetihlavá stáda vzdálená několik kilometrů.
Bude potřeba sledovat, zda je lokalita spásána
dostatečně či příliš.
Jak hodláte v dospělosti s mladými hřebci
naložit?
Většinou plánujeme využít malých bakalářských
skupin hřebců k údržbě menších lokalit, které
nepojmou harém, ale pastva skupinou do pěti koní
prospěje.
Jste připraveni na divoký způsob jejich
života a tudíž i na tvrdý a nemilosrdný souboj
mladých se staršími?
My ano, oni z domova také. Chceme jim do toho
co nejmíň mluvit, a proto pro nová stáda plánujeme
lokality o velikosti desítek až stovek hektarů, aby
v nich měla subordinantní zvířata možnost vzdálit
se do ústraní, když to bude potřeba.
Polodivoký chov nevystavuje divoká zvířata
přirozeným predátorům. Nebo snad ano? Budou mít čerstvě narozená hříbata v milovickém
prostoru nějakého nepřítele?
Ano i ne. V Milovicích nepřátele, krom toulavých
psů, mít nebudou a divokým prasatům se jistě
ubrání. Otázka je, jak by to bylo, resp. jak to bude,
až se setkají s vlky. Ti se, i k naší upřímné radosti,
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usídlují na Kokořínsku. Jejich brzké setkání ale
nepředpokládám. Dělí je hustě osídlená otevřená
krajina a rušná dálnice, která téměř postrádá
průchody pro zvěř. Do budoucna s tím ale počítat
můžeme. Velké šelmy vnímáme jako samozřejmou součást života. Vítáme je i kdyby to
někdy mělo některého koně stát život. Jinak, než
osobní zkušeností se predátorům bránit nenaučí.
Je to součást jejich životní role. Jestli z nich
chceme udělat plnohodnotná divoká zvířata, bez
interakcí s predátory to nepůjde.
Uvažujete někdy v budoucnu o vypuštění
koní do skutečné přírody? A je to vůbec ve
středočeském prostoru možné?
Uvažujeme, ovšem nikoliv ve středočeském
regionu. Tam místo není. Kde je ale místa dost,
a kde by to nekolidovalo to se zájmy lidí, jsou velké
vojenské výcvikové prostory. Tam se nachází naše
nejcennější části krajiny, kterým se vyhnul marasmus brutální intenzifikace a chemizace zemědělství a lesnictví. To jinak postihlo celou
Evropu, snad kromě částí bývalého SSSR, ale to
je jiný, neméně truchlivý příběh. Ve středo - a západoevropském kontextu se jedná o naprosto
unikátní oblasti. Je to naše rodinné stříbro, které
nám západní Evropa závidí a my se k němu
chováme, tak říkajíc česky.
Kde všude exmoorský pony v Evropě je?
Najdeme je ve Francii, Beneluxu, Německu,
Švédsku, Dánsku a dokonce v Kanadě. V Německu, kde žije exmoorů mimo Británii nejvíce,
čítala v roce 2013 největší skupina v zooparku
Sababurg 16 jedinců. Koně obývají společný
14 hektarový výběh se zubry a jeleny Dybowského.
Exmooři obecně velmi dobře vychází s jinými
druhy kopytníků. Jedním z důvodů bude jejich
rychlost a přirozená inteligence. Exmooři si všude
udržují výsadní postavení unikátní a svébytné
biologické entity. Ta má blíže třeba k divokým
koním z Dunajské delty, Camargue, americkým
mustangům či koni převalskému.
Je jeho pohyb v některé lokalitě prostorově
neomezen?
Úplně na volno žijí, pokud vím, jen v Británii.
Nejvíce jich je samozřejmě v NP Exmoor. Nějaká
volně žijící stáda jsou ve Skotsku, odkud je polovina našich kobyl.
Podléhají tato zvířata také povinné vakcinaci?
V Anglii pokud vím nikoliv. Věřím, že by bylo
dobré nechat alespoň části populace nejvýznamnějšího domácího zvířete historie nějaký
prostor k přirozenému životu. Jeho součástí jsou
i infekční onemocnění a evoluce imunitního
systému. U nás koně vakcinováni budou. Nemáme důvod a nechceme být v konfliktu s platnou
českou legislativou, ani chovateli.
Bude stádo předmětem i nějakého výzkumného úkolu?
Bude a je, a ne malých. Hlavním důvodem
přítomnosti koní však nejsou jen oni sami. Jsou
(Pokračování na str. 7)

Polodivoký chov exmoorských
pony mohou zájemci podpořit
zasláním dárcovské zprávy ve tvaru
DMS KRAJINA na číslo 87 777
Cena zprávy je 30 Kč,
na péči o koně z ní jde 28,50 Kč.
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Ze zahraničí

Závěrečná kola SP před finále
Poslední leden patřil v Amsterodamu
šestému kolu drezurního Světového poháru. Ten následně
pokračoval v Neumünsteru (12. - 15. 2.).
Před finále v Las
Vegas mají drezuristé
na programu ještě
dvě soutěže.
Skokoví jezdci sbírali body SP v Bordeaux (6. - 8. 2.).
Jejich souboj o postup do finále vyvrcholí již pouze
závěrečným kolem v Göteborgu (26. 2. - 1. 3.).

VALEGRO opět zářil
Největším diváckým magnetem byla přítomnost světové jedničky Charlotte Dujardin
s fenomenálním hnědákem VALEGRO (Negro).
Při svém předchozím startu před měsícem
v londýnské Olympii dosáhla devětadvacetiletá
Angličanka v GP KÜR na novou hranici světového
rekordu. Ta je nyní závratných 94,300 %.
Veškerá očekávání bezezbytku splnila
i v Amsterodamu a její úloha byla znovu vynikající. Sestavou proplula s obdivuhodnou
lehkostí a na ochotně spolupracujícím valachovi
bylo znát, že s náročnou úlohou nemá sebemenší problém. Pro publikum to byl nezapomenutelný zážitek a ohodnocení rozhodčích
zaostalo za světovým rekordem o pouhé čtyři
desetiny procenta. Otázkou dne bylo jen kdo, a na
jak důstojnou vzdálenost, se k ní dokáže přiblížit.
Výsledek 6. kola Reem Acra FEI World Cup
Dressage 2014/2015 v Amsterodamu:
1. Charlotte Dujardin - VALEGRO (GBR)
93,900; 2. Danielle Heijkoop - SIRO NOP (NED)
82,375; 3. Jessica von Bredow-Werndl - UNEE
BB (GER) 80,900; 4. Diederik van Silfhout ARLANDO NH NOP (NED) 79,950; 5. Hans
Peter Minderhoud - GLOCK'S FLIRT (NED)
79,250; 6. Agnete Kirk Thinggaard - JOJO AZ
(DEN) 78,050; 7. Sönke Rothenberger
- FAVOURIT (GER) 77,325; 8. Isabell Werth EL SANTO NRW (GER) 76,775; 9. Patrick van
der Meer - UZZO (NED) 75,725; 10. Terhi
Stegars - AXIS TSF () 75,675; 11. Laurens van
Lieren - ULYSSES LA HAYA (NED) 73,950;
12. Kristian von Krusenstierna - BIGGLES 1015
(SWE) 73,775; 13. Jeroen Devroe - ERES DI
(BEL) 73,275; 14. Juan Antonio Jimenez Cobo SUNNY BOY (ESP) 73,175; 15. Katja Gevers THRILLER (NED) 72,050.

Druhou příčku s více
než jedenáctiprocentní
ztrátou nakonec získala
sedmadvacetiletá Holanďanka Danielle Heijkoop
s 16letým vraníkem SIRO
NOP (Gribaldi). I svěřenkyně domácí legendy
Anky van Grunsven se
prezentovala velmi kvalitní sestavou. Zaujala
především výbornou pasáží a velmi dobrým
přechodem do báječné
piaffy. Vysoké známky
dostala i za hudbu a choreografii.
Třetí místo za působivou úlohu patřilo německé
reprezentantce
Jessice von BredowWerndl
s
tmavým
hnědákem UNEE BB
(Gribaldi).
Čtvrtý skončil sedmadvacetiletý
Holanďan
Diederik van Silfhout
s 10letým hřebcem ARLANDO NH NOP (Paddox)
a pátý jeho zkušenější
kolega Hans Peter Minderhoud se 14letým ryFoto FEI/Arnd Bronkhorst
zákem GLOCK'S FLIRT
(Florestan).
Charlotte Dujardin a hnědák VALEGRO (GBR) nemají momentálně na
Charlotte Dujardin vy- světových drezúrních obdélnících konkurenci
hrála se ziskem 86,140 %
i předchozí Grand Prix. I zde byla druhá Danielle
čtvrtý Hans Peter Minderhoud s ryzákem GLOCK'S
Heijkoop, která získala 78,320 % a také třetí
FLIRT (Florestan), kterému v polovině úlohy
byla Jessica von Bredow-Werndl - 74,880 %.
přestala hrát hudba. Hans Peter přešel do kroku
Výsledky na www. jumpingamsterdam.nl
a dlouhé minuty čekal, než se technikům podařilo
závadu odstranit. Sestavu však zdárně dokončil
a od diváků sklidil potlesk.
Salzgeber by chtěla

na ME do Cách

Sedmé kolo drezurního Světového poháru se
jezdilo 15. února v severoněmeckém Neumünsteru. V tradiční, ale nevelké hale, tentokrát ty
největší světové hvězdy chyběly. I tak byly k vidění
kvalitní úlohy a byla zde i příležitost pro některé
méně známé jezdce.
Nejlepší test předvedla šestapadesátiletá
domácí reprezentantka Ulla Salzgeber. Její 16letý
rýnský ryzák HERZRUF'S ERBE (Herzruf) prodělal
během své dlouhé kariéry několik zranění.
Nejvážnější bylo koncem roku 2013, po kterém
11 měsíců odpočíval ve výběhu. Nyní však dokázal,
že je vyzrálý, ve skvělé kondici a nemusí se žádné
konkurence obávat. Předvedli náročnou a přitom
harmonickou sestavu s několika obtížnými prvky.
Zajímavý byl například
přechod z energického
prodlouženého cvalu do
velmi dobré piaffy. Její
úloha měla velký ohlas a
rozhodčí jí ocenili 82,775 %.
Ulla Salzgeber se však
rozhodla, že nyní nechá
svého koně odpočinout a ve
Světovém poháru už pokračovat nebude. Ráda by
se v létě pokusila o účast na
mistrovství Evropy.
Druhou příčku obsadila
vítězka předcházející GP,
Fabienne
Lütkemeier
s 15letým hannoveránem
D'AGOSTINO (De Niro).
Předvedla elegantní a vyvážený test a vysoké
známky dostala především
za prostorné přeskoky
a prodloužený klus.
Třetí byla Isabell Werth
s rýnským valachem EL
SANTO NRW (EhrenFoto FEI/Katya Shtatnova
tusch), které se v domácím
prostředí dařilo o dost lépe
Centrální Evropu bude na finále v Las Vegas zastupovat Ruska Elena než v Amsterodamu.
Sidneva s ROMEO STAR
Napínavou chvíli si zažil

V GP Ulla druhá
Předcházející Grand Prix vyhrála se 74,940 %
Fabienne Lütkemeier a Ulla Salzgeber se byla
druhá (74,780 %). Třetí příčku obsadil Hans Peter
Foto FEI/Karl-Heinz Frieler

V Neumünsteru získala nejvíce bodů v západoevropské lize SP Ulla Salzgeber
s HERZRUF´S ERBE
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Minderhoud (74,020 %) před Isabell Werth
(73,240 %).
Kompletní výsledky na
www.reitturnier-neumuenster.de
Do konce západoevropské ligy jsou na
programu ještě dvě kola. Předposlední bude
28. února ve švédském Göteborgu a závěrečné
14. března v 's-Hertogenbosch.

Reportáže
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fikace, Sergio Alvarez
Moya s báječným běloušem CARLO (Contender) tentokrát dvakrát
chyboval. Denis Lynch
s mohutným hřebcem ALL
STAR 5 (Argentinus) shodil
hned druhý skok.
Rychlé tempo nasadil
hned od startu diváky
Výsledek 7. kola Reem Acra FEI World Cup
podporovaný Kevin Staut
Dressage 2014/2015 v Neumünsteru: 1. Ulla
s ryzákem REVEUR DE
Salzgeber - HERZRUF'S ERBE (GER)
HURTEBISE HDC (Kashmir
82,775;
2.
Fabienne
Lütkemeier
van Schuttershof), ale ani
D'AGOSTINO (GER) 80,775; 3. Isabell Werth
on čisté konto neudržel.
- EL SANTO NRW (GER) 79,850; 4. Hans
Stejně dopadla i jeho
Peter Minderhoud - GLOCK'S FLIRT (NED)
partnerka Pénélope Lepre79,825; 5. Anna Kasprzak - HOENNERUPS
vost s výbornou belgickou
DRIVER (DEN) 78,300; 6. Terhi Stegars ryzkou FLORA DE MAAXIS TSF (FIN) 77,600; 7. Morgan BarRIPOSA (For Pleasure).
bancon Mestre - PAINTED BLACK (ESP)
Jízda, která byla k vidění
77,075; 8. Paulinda Friberg - DI LAPPONIA T
potom, je z těch, na které
(SWE) 76,600; 9. Nadine Capellmann se nezapomíná. Předvedl
GIRASOL 7 (GER) 76,275; 10. Carola
ji asi nejperspektivnější
Koppelmann - DEVERAUX B (GER) 76,125;
z mladíků, kteří se
11. Patrick van der Meer - UZZO (NED)
v posledních měsících
75,400; 12. Malin Hamilton - FLEETWOOD
dokázali prosadit na svě(SWE) 72,750; 13. Ellen Schulten-Baumer tových kolbištích, devaGROSSO'S GENTLE (GER) 72,350;
tenáctiletý Ir Bertram Allen
14. Ludovic Henry - AFTER YOU (FRA)
v sedle své dvojky,
72,175; 15. Judy Reynolds VANCOUVER K 17letého hřebce ROMA(IRL) 71,575.
NOV (Heartbreaker). Projel
trasou v neuvěřitelném
Pořadí Reem Acra FEI World Cup™ Dressage
tempu, senzačně točil
2014/2015 po 7. kole: 1. Jessica von Bredowa tam, kde Edwina tahala
Werndl 71; 2. Fabienne Lütkemeier 64;
zpátky, razantně přidal.
3. Danielle Heijkoop 60; 4. Hans Peter
Skvělý Beerbaumův čas
Minderhoud 55; 4. Isabell Werth 55; 6. Agnete
o jednu a čtvrt sekundy
Kirk Thinggaard 49; 7. Ulla Salzgeber 48;
zkrátil.
8. Sönke Rothenberger 47; 9. Edward GAL 40;
Poslední Maikel van der
10. Adelinde Cornelissen 37; 10. Morgan
Vleuten s hřebcem VDL
Barbancon Mestre 37; 12.Terhi Stegars 36
GROEP VERDI TN NOP
(Quidam de Revel) chtěl jet
Supernova z Irska
už jenom na jistotu, ale ani Pouhých 19 let je irskému jezdci Allenu Bertamovi. Ten, zatím jako
jediný zvítězil již podruhé v kvalifikaci SP a v průběžném pořadí jasně
Sedmého února se v jihofrancouzském Borto mu nevyšlo.
deaux jezdilo předposlední kolo západoevropské
Bertram Allen po triumfu západoevropskou ligu vede.
ligy skokového Světového poháru. Ve vzduchu
ve Veroně, kde se radoval
bylo velké napětí, protože to byla jedna
v sedle bělky MOLLY MALONE, dokázal zvítězit Bertram ještě nebyl na světě. Bylo mi třiadvacet,
z posledních příležitostí k zisku bodů potřebných
i v Bordeaux. Je jediným, komu se v této sezóně když jsem tady zvítězil v Grand Prix. Světový
k účasti na finálovém konkůru. Závěrečné
pohár jsem tady ale ještě nevyhrál. Určitě to ale
podařilo zvítězit ve dvou kvalifikacích.
dvanácté kolo bude 1. března v Göteborgu.
zkusím příští rok!“
Beerbaum vzpomínal
Parkur, který připravil italský mág Uliano
Výsledky na www.jumping-bordeaux.com
Na tiskové konferenci si Ludger Beerbaum
Vezzani, byl velmi náročný především v techpovzdechl: „Abych byl upřímný, vím, že k vítězství Výsledek 11. kola Longines FEI World Cup
nických pasážích a těžké byly i obě kombinace.
jsem měl daleko. Allen jezdil výborně a jeho kůň je 2014/2015 v Bordeaux: 1. Bertram Allen Přesto se do rozeskakování kvalifikovalo jedenáct
velmi rychlý. Dnes bych ho nemohl porazit. Při ROMANOV (IRL) 0/0 36,48; 2. Ludger
jezdců.
pohledu na něj si uvědomuji, jak mi přibývají léta. Beerbaum - CHAMAN (GER) 0/0 37,72;
Zahajovala Edwina Tops-Alexander se
Poprvé jsem v Bordeaux závodil v roce 1987 a to 3. Marcus Ehning - SINGULAR LS LA SILLA
šikovnou 12letou holštýnkou LINTEA TEQUILA
(Campbell). Jela rychle a
(GER) 0/0 38,44; 4. Timothée Anciaume jistě by na své konkurenty Foto FEI/Arnd Bronkhorst
OLYMPIQUE LIBELLULE (FRA)0/0 42,43;
přitlačila, kdyby před zá5. Kevin Staut - REVEUR DE HURTEBISE
věrečným oxerem nevzala
HDC (FRA) 0/4 37,56; 6. Pénélope Leprevost
zpátky a pak znovu ne- FLORA DE MARIPOSA (FRA) 0/4 37,64;
přidala.
Odskakovala
7. Edwina Tops-Alexander - LINTEA
z velké dálky a stálo ji to
TEQUILA (AUS) 0/4 38,45; 8. Denis Lynchčtyři body.
ALL STAR 5 (IRL) 0/4 39,95; 9. Maikel van der
Vleuten - VDL GROEP VERDI TN NOP (NED)
Domácí Timothée An0/4 41,95; 10. Luca Maria Moneta ciaume s 13letým hněCONNERY (ITA) 0/4 42,62; 11. Sergio Alvarez
dákem OLYMPIQUE LIMoya - CARLO 273 (ESP) 0/8 40,28.
BELLULE (Jarnac) moc
neriskoval. Čistou jízdou se
ujal vedení.
Longines FEI World Cup 2014/2015,
Luca Maria Moneta západoevropská liga po 11. kole:
CONNERY (Cordobes ll)
1. Bertram Allen IRL – 71; 2. Kevin Staut FRA
jel ještě pomaleji a navíc
– 63; 3. Steve Guerdat SUI – 57; 4. Harrie
chyboval. Skvěle se potom
Smolders NED – 56; 5. Edwina Topspředvedl jedenapadesátiAlexander AUS – 54; 6. Marcus Ehning GER
letý Ludger Beerbaum
– 53; 7. Daniel Deusser GER – 50; 8. Maikel
s 16letým hřebcem CHAvan der Vleuten NED – 45; 9. Marco Kutscher
MAN (Baloubet du Rouet).
GER – 44; 10. Hans-Dieter Dreher GER – 44;
Projel trasu v ohromném
11. Lucy Davis USA – 42; 12. Simon Delestre
tempu a s krátkými obFRA – 41; 13. Douglas Lindelow SWE – 41;
louky. Zdálo se, že tohle se
14. Martin Fuchs SUI – 40; 15. Geir Gulliksen
nedá dohonit.
NOR – 38; 16. Pénélope Leprevost FRA – 38;
Zkusil to jeho repre17. Sergio Alvarez Moya ESP – 37; 18. Luca
zentační kolega Marcus
Maria Moneta ITA – 36; 19. Jur Vrieling NED
Ehning s perspektivním
– 33; 20. Jos Verlooy BEL – 33; 21. Reed
9letým hřebcem SINGUKessler USA – 32; 22. Roger Yves Bost FRA
LAR
LS
LA SILLA
– 30; 23. Patrice Delaveau FRA – 30
(Chapultepec La Silla), ale
chyběla mu bezmála
Zahraniční rubriku (tentokrát i na
sekunda.
straně 8), připravil Václav K. Dvořák
Vítěz curyšské kvali- Ludger Beerbaum na CHAMAN zaostal za vítězem o více než vteřinu
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Bez Hradištka by to nešlo
Zimní pohár Jump and Drive Winter Tour
2015 zahájily v sobotu 31. ledna soutěže
spřežení. Pro stěžejní závody halové sezóny
2015 ve skocích i spřežení je areál u Sadské
zcela nepostradatelný. Tři skoková kola se
konají pouze zde a kočáry tady měly svůj úvodní
závod sezóny. V něm se divákům představily
všechny tři kategorie spřežení, která doplnila
i soutěž dvojspřeží pony. Celkově bylo na startu
v Hradištku 49 spřežení.
Mezi 17 jednospřežími si po dvou kolech
nejvíce bodů do seriálu Driver Winter Tour
připsal Ota Bareš ze stáje 3K Přední Lhota. Na
druhém místě skončil Jiří Kříž (JK Voleveč před
Pavlem Drbohlavem (JK Pamela Bylany.
Dvojspřeží bylo dokonce 19 a zde se nejlépe s
oběma koly vypořádal Petr Vlašic (Ranč Ladná).
Na dalších místech skončili Václav Coufalík (JK
Coufalík) a Martin Kastner (Maestoso Luna).

Foto K. Návojová

Trojici dvojspřeží pony ovládla
Monika Pospíšilová (JK Boharyně).

Kateřina se vrací
Vrcholem byla soutěž čtyřspřeží, kterých se na startu
seřadilo deset. I zde slavil Petr
Vlašic, o to více, že se mu
podařilo
překonat
hlavního
favorita soutěže Jiřího Nesvačila
ml. (NH Kladruby n.L.). Na třetím
místě se umístil Josef Hrouda
(Afrodita Němčice). Čtvrtou
příčku získala Kateřina Sklenská
(Maestoso Luna), kterou si
příznivci spřežení pamatují pod
jménem Kastnerová. Tato bývalá
úspěšná jezdkyně čtyřspřeží se
mezi kužely po přestávce vrací

Jaroslav Hatla na FERNET AF KREFFE obsadil v Hradištku
3. místo v hlavní soutěži (-S*-)
a chtěla by navázat na své minulé úspěchy. Zimní pohár
spřežení nyní pokračuje v sobotu 28. února a druhé kolo seriálu
se koná ve Slatiňanech.

Opět Timmermann
Halová sezóna zahájila spřežením další důležitý rok, který by
měl být korunován účastí na ME čtyřspřeží v Cáchách (11. - 23.
srpna) a MS v párech v maďarském Fabiansebestyenu (10. - 13.
září). Komise spřežení pro obě kategorie angažovala opět
holandského internacionála a po Normandii i úřadujícího týmového mistra světa Theo Timmermanna. Ten by se s uchazeči
o nominaci na ME resp. MS měl poprvé sejít na konci března
v Němčicích.

Hatla před Barroca d´Alva

Foto R. Němcová

Se čtyřspřežím se v Hradištku vrátila na kolbiště Kateřina Sklenská, kterou si
příznivci spřežení pamatují pod jménem Kastnerová

Únor za hranicemi
Skokových zahraničních výjezdů byla na
počátku února nahlášeno deset. Tři z nich byly
a jsou dokonce na úroveň CSI3*. Na CSI3*
Vermezzo byl ve dnech 5. – 8. února Aleš Opatrný
s koňmi ACOVARO, BERLINA a QUINTA. Aleš
Opatrný zde byl na ACOVARO v Grand Prix
pátý. Tento víkend by měl být Aleš na CSI3*
v Grazu.
Anna Kellnerová pak odcestovala na jih
Španělska, kde bylo zahájenou tradiční Sun Shine
Tour v rámci kterého bude startovat i na CSI3*
Vejer de la Frontera. Anna má sebou koně
ATESSA B L H, CARPE DIEM AF PAN, KASHMIR
a LANDTHAGO.
Velmi plno bylo na CSI2* v rakouském
Ebreichsdorfu (12. - 15. 2.), kde si dobře vedla
především Franceska Kolowrat-Krakowská, ale
dařilo se i Zuzaně Zelinkové, či Alešovi
Opatrnému. O českou hymnu se postarala i Sára
Finsterle, která na VENEZIA I zvítězila v dětském
finále do 125 cm.
Od středy 11. února se také téměř nepřetržitě za
účasti ČR soutěží v bavorském Kreuthu.
Dvě hvězdy jsou na programu i tento víkend
v Lublinu, kde nás zastupuje Josef Kincl.

Týden po spřeženích se v Hradištku poprvé skákalo. Na rozpisu
bylo pět závodů a vše vyvrcholilo úrovní -S*-. Zimní pohár je
průběžně hodnocen ve třech úrovních - malá, střední a velká tůra.
Malá se jezdí na úrovni -Z-, střední v -L- a velká na stupni -S-.
K první soutěži velké tůry (-S* + finále pro deset nejlepších)
nastoupilo 15 dvojic. Mezi trojicí dvakrát bezchybných byla ve
finále nejrychlejší Barbora Vojtková na CARUSO Medimade
(Murhof Melichar) před Barborou Kejvalovou s CON ACORD
(Czech Equestrian Team). Třetí místo obsadil Jaroslav Hatla na
FERNET AF KREFFE (Czech Equestrian Team), který soutěže
využil k tréninkovému startu před odjezdem na dvouhvězdové
soutěže všestrannosti do Portugalska. Společně s ním se na
závodiště do Barocca d´Alva chystá ještě Eliška Opravilová. První
závody zde odstartují 26. února (CIC*/**) a druhé 5. března
(CCI*/**, CIC3*). Další dvě skoková kola Jum Winter Tour budou
v Hradištku vždy po 14 dnech (21.2. a 7.3.).

Dostihy ano,
ale ne Jockey Club

Vzpomínka
na POZORA

V minulém Jezdci jsme omylem uvedli, že
spolupořadatelem žofínského večera, který je
na programu 28. února je Jockey Club ČR.
Na základě tohoto omylu jsme obdrželi od
českého JC toto ohrazení: “V časopise Jezdec
(č. 2) se objevila nepravdivá informace, že
spolupořadatelem XII. galavečera Koně na
Žofíně je Jockey Club ČR. S touto akcí nemá
Jockey Club ČR nic společného, jedná se
o aktivitu jiných subjektů. Jediný galavečer či
slavnostní vyhlašování pod patronátem Jockey
Clubu České republiky se konalo v sobotu
17. ledna 2015 v prostějovském Národním
domě při XX. galavečeru českého turfu.”

V polovině ledna letošního roku musel být
uspán, v téměř 28 letech, bývalý úspěšný
drezurní kůň POZOR.
Na vrcholu své kariéry se stal dvakrát
mistrem republiky. Nejdříve s Karolinou
Žižkovou, která v jeho sedle v roce 2000 nahradila svoji těžce nemocnou maminku
MUDr. Helenu Žižkovou. O dva roky později po
vážném úrazu Karoliny se do sedla naopak
vrátila Helena a POZOR zvítězil podruhé.
Dalším jeho úspěchem bylo dvojnásobné
vítězství v malé rundě na CDI Brno. Nejdříve při
prvním ročníku s Helenou Žižkovou v roce 1998
a podruhé v sedle s Karolinou o tři roky později.
Koncem devadesátých let vyhrál dva roky po sobě
nejvíce dotací v prémiovaných soutěžích a stal se
tak nejbohatším koněm v České republice.
Sportovní kariéru ukončil ve svých šestnácti
letech, kdy ještě s Karolinou na MČR získal bronz.
Poslední roky trávil ve volnosti na travnatých
plochách Trojského ostrova, kam se po povodni
již sport nevrátil.

Václav Drbal obhájil
Po celé ČR se rozebíhají volební konference.
Za sebou je má již Západočeská oblast, kde již
13. prosince obhájil post předsedy Antonín
Pittner. Stejně tak ve středních Čechách
zůstává i nadále, po konferenci 14. února, na
čele Václav Drbal.
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Do Milovic za ....
(Dokončení ze str. 3)
zde především proto, aby ukázali,
zda jsou schopni zamezit zarůstání
cenné stepní lokality agresivními
bylinami. A pokud se jejich činností,
tedy i narušováním drnu, vyměšováním, vytvářením písčitých ploch v místech prachových koupelí změní dnes
již značně degradované
a přerostlé stepní společenstvo, svůj úkol splní.
Proto zde bude probíhat
podrobný monitoring skupin
živočichů (denní motýli,
brouci, rovnokřídlí, ptáci,
snad se podaří podchytit
i drobné savce) a rostlin. Již
v aklimatizační ohradě vidíme
po pouhých dvou týdnech
přítomnosti koní velmi povzbuzující jevy. Stádo ochotně spásá rostliny, kterých by
si zmlsaná konvenční plemena asi nevšimla. Kobyly se

Reportáže
pustily i do dřevin. Během týdne
zlikvidovaly jednu vzrostlejší borovici
a břízu. Prostě dělají přesně to, proč
jsou zde. A to jsou jen první krůčky.
Nemůžeme se dočkat, až budou mít
k dispozici celých 40 ha. Ony také
ne, jen o tom ještě neví.
Děkuji za rozhovor
Cyril Neumann

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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Irské překvapení za mořem
První CSIO roku 2015 se jezdilo v pátek
13. února na Floridě v Kalifornii ve městě Ocala.
Byla to první ze tří kvalifikací Furusiyya FEI Nations
Cup Severoamerické a Středoamerické ligy
a Karibské oblasti.
Zúčastnilo se šest národních družstev. Favority
byly především týmy USA a Kanady, které přijely
v nejsilnějším složení. Kanadský tým byl dokonce
stejný jako na Světových hrách. Velmi dobří byli
i Kolumbijci. Ukázat se chtěli Mexičané
a Venezuelci. Překvapením bylo družstvo Irska,
složené z jezdců působících ve Spojených státech.
Autorem parkurů byl německý stavitel Martin Otto.
Kurz prvního kola byl pro většinu poměrně
snadný. Z 24 startujících jich patnáct přešlo čistě,
včetně všech členů irského družstva. Po prvním
kole tak byli s nulou Kanaďané, Kolumbijci a Irové.
Venezuelci a Američané měli čtyři body a poslední
Mexičané dvanáct. O přestávce byly některé skoky
ztíženy a hned se to projevilo. Druhé kolo překonalo
čistě jen šest jezdců.
Touhu po vítězství před domácím publikem měli
Američané. Lauren Hough s 11letou švédskou
hnědkou OHLALA (Orlando) však stejně jako
v prvním kole jednou chybovala. Po karambolu ve
trojskoku nasbírala Laura Kraut se 17letým
běloušem CEDRIC (Chambertin) 15 bodů. Situaci
zachraňovaly Georgina Bloomberg se 14letou
bělkou JUVINA (Cassini I) a Elizabeth Madden se
16letým hnědákem SIMON (Mr. Blue), které
zopakovaly bezchybné parkury z prvního kola.
Spojené státy tak dokončily s osmi body.
Uspět potřebovali také Kanaďané. Yann
Candele s 15letou ryzkou SHOWGIRL (Gold de
Becourt) chyboval ale na vodě a Tiffany Foster s
hnědákem VERDI lll (Hors la Loi II) shodila tři skoky.
Ian Millar s belgickým hnědákem DIXON (Vigo
d'Arsouilles) také nedoskočil vodní příkop.
Uprostřed trojskoku zaváhal i Eric Lamaze
s 11letým ZIGALI PS (Kigali). Pro Kanadu to
znamenalo konečných dvanáct bodů.
Stejný počet trestných měli na konci i Kolumbijci,

které podržel dvakrát bezchybný Roberto Teran Tafur
s 12letou holandskou hnědkou
WOKLA-HOMA (Sheraton).
Problémy se ale ve druhém
kole nevyhnuly ani Irům. Darragh Kenny s 12letým hnědákem PICOLO (Diamant de
Semilly) shodil dva skoky
a jednou zaváhal i třiadvacetiletý
Lorcan Gallagher s 12letým
belgickým hřebcem DIKTÁTOR
VLD BOSLANDHOEVE (Thunder van de Zuuthoeve). Kevin
Babington s 10letou hannoveránkou SHORAPUR (Stakkato Gold) stejně Conor Swail
s 9letým ryzákem GRAFTON
(Calvaro) ale zůstali i napodruhé
bez chyby. Se čtyřmi body tak
překvapivě zvítězilo Irsko.
Furusiyya FEI Nations Cup Irský vítězný tým ve složení (zleva) Darragh Kenny, Kevin Babington,
Ocala: 1. Irsko – 4; 2. USA – Robert Splaine (šéf ekipy), Lorcan Gallagher a Conor Swail
8; 3. Kanada – 12; 3. Kolumbie –
12; 5. Venezuela – 16; 6. Mexiko – 28.
Druhou příčku obsadil o více než vteřinu pomalejší
Furusiyya FEI Nations Cup po 1. kole
Švéd Henrik von Eckermann se 14letou ryzkou
v Ocala na Floridě: 1. USA 100; 2. Kanada 90;
GOTHA FRH (Goldfever), který získal 140 tisíc.
3. Mexiko 80.
Těsně třetí byl Francouz Simon Delestre
Další kolo regionu se bude konat 24. dubna
s ryzákem RYAN DES HAYETTES (Hugo
v mexickém Coapexpan. Kompletní výsledky na
Gesmeray) a dotace pro něho byla 105 tisíc.
www.hitsshows.com
Čtvrtou příčku, honorovanou 70 tisíci, získal
třiadvacetiletý Martin Fuchs s 11letým hnědákem
PSG FUTURE (Cashandcarry) před světovou
jedničkou Scott Brashem s 9letou hnědkou HELLO
M'LADY (Indoctro).
Vynikající úroveň mělo bohatě dotované CSI5*
John Whitaker s plemeníkem ARGENTO vyhrál
v Hong Kongu započítávané do halového Grand
i sobotní Gucci Gold Cup (150 cm). Druhá byla
Slamu. Hlavní soutěž Longines Kong Kong
jeho devatenáctiletá krajanka Jessica Mendoza se
Masters senzačně vyhrál nestárnoucí John
14letou hnědkou SPIRIT T (Tornado). Třetí příčkou
Whitaker (59) s 13letým hřebcem ARGENTO
dovršil britský triumf Scott Brash s HELLO ANNIE
(Arko III). Ve třináctičlenné wininground
(Contendro I).
byl nejrychlejší a za vítězství si odvezl šek na
Výsledky na www.longineshkmasters.com
231 tisíc USD.

Dvakrát John
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