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Klouda pátý ve finále Světového poháru
V rakouském Štýrském Hradci (Grazu)
proběhlo ve dnech 20. a 21. února finále
voltižního Světového poháru 2014/2015.
Česká republika měla ve finále svého zástupce a příznivci voltiže s napětím čekali, zda
se Lukášovi Kloudovi povede něco výjimečného.

Tisícina chyběla
Po dvou kolech byl Lukáš Klouda nejprve na
ex equo 4. místě s Lukassem Hepplerrem (SUI),
ale výsledek našeho reprezentanta byl nakonec
rozhodčími zkorigován a jedna tisícina bodu jej
odsunula na 5. pozici. Lukáš Klouda, který startoval na koni LANDAR vedeném Petrou Cinerovou (TJJ Lucky Drásov), byl se svým výkonem
spokojen.
Vítězství si přesvědčivým druhým kolem
zajistil Francouz Nicolas Andreani, který se
v Gratzu loučil se závodní kariérou. Tomu se
podařilo především druhé kolo (9,239), kdy
svého konkurenta Thomase Brüsewitze předstihl o více jak půl bodu.
Druhý tak skončil německý reprezentant
Thomas Brüsewitz a třetí medailovou příčku
obsadil jeho krajan Julian Wifling. Kompletní
výsledky na www.festderpferde-graz.at

Olga na hrad
Volební oblastní konference jsou v plném
proudu. Za sebou jich máme pět a v průběhu března proběhnou všechny zbývající
(7). Pro úplnost dodejme, že Severní Čechy
budou svůj VV na další období volit 7. března, Jižní Morava 13. března, Královéhradečtí 20. března, Vysočina 21. března,
Praha 25. března a Východní Čechy a Zlínská oblast 28. března. V české jezdecké
administrativě tak odstartoval volební rok.
Své pozice obhajují předsedové a členové
oblastních výborů.

Kdo byl zatím zvolen

Lukáš Klouda

Zuzana brala vše

Vítěz Světového poháru 2014/2015 ohlásil
v Gratzu konec kariéry a tak má pro letošní ME
v Cáchách Lukáš Klouda o kokurenta méně

Jako každoročně vyvrcholila 28. února
v Praze na Žofíně společenská sezóna
2014/2015. Večer, jak se stalo tradicí,
organizoval časopis Jezdectví. Tentokrát nově
za účasti i dostihových celebrit a bez oficiální
účasti ČJF. První bylo bezesporu přínosem,
protože v celospolečenském mediálním světě
je stále ještě Josef Váňa celebritou lákající
televizní kamery významněji než Zuzana
Zelinková či Fabricio Sigismondi. Ve druhém
případě si skokoví i drezurní jezdci pro svá
ocenění na jeviště Žofína přišli rádi, i když je
nepředával žádný ze členů Výkonného výboru.
Záštitu večera tak, vedle ministra zemědělství
Mariána Jurečky, převzala z oficiálních míst
pouze Skoková komise. Její manažer Martin
Ohnheiser tak maraton ceremoniálů uzavíral,
když právě z jeho rukou převzala nejdůležitější ocenění Zuzana Zelinková. Společně
s majitelkou Koně roku CALLERI II. Olgou
Plachou byly obě hlavní představitelky
nejlepšího skokového týmu poválečné
jezdecké historie, po jasném prvenství i na
galavečeru ČJF v Praze na Vinohradech, již
letos podruhé hlavními celebritami večera.
(Pokračování na str. 2)

Již v loňském roce celý seriál konferencí
zahájili Západočeši. Svoji předsednickou
pozici obhájil Antonín Pittner.
Od začátku roku pak proběhla konference
středočeské oblasti (14. 2.), v jejímž čele
i nadále zůstává Václav Drbal. Následovala
konference v jižních Čechách (20. 2.). I zde
na pozici předsedy zůstal Ing. Jiří Mayer.
Následovala jednání členů Karlovarské
oblasti (24. 2.) a i zde se předseda nezměnil
a i nadále oblasti šéfuje Ing. Jan Šíma. A konečně v úterý 3. března se sešla konference
na severní Moravě. Ani zde pozici se na čele
nezměnila. Předsedou zůstává Radovan
Šalek a místopředsednický post obhájil Martin Ohnheiser.

Úspěšný prezident
Důležitou součástí volebních konferencí
na oblastech jsou i návrhy adeptů pro volby
do ústředního výkonného výboru, který bude
(Pokračování na str. 3)

Inzerce

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
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Zuzana brala vše
(Dokončení ze str. 1)
Celý maraton ceremoniálů byl zahájen již
v 18:00 hodin a pokračoval téměř do 22:00
hodin. Na pódiu se pod vedením Aleše Suchánka za asistence dalších moderátorů vystřídala celá řada oceněných. Jejich přehled
kompletně uvádíme:

Pavo pohár Jezdectví 2014

1.
2.
3.

skoky
děti
Rodová Michaela
Stružinský František
Najmanová Sofie
junioři
Kellnerová Anna
Kolowrat-Krakowská Francesca
Grünthalová Nicola
mladí jezdci
Strnadlová Lucie
Jelínková Veronika
Šůchová Sabina
senioři
Zelinková Zuzana
Opatrný Aleš
Augier de Moussac Emma

1.
2.
3.

všestrannost
Pokorný Robert
Mrázková Tereza
Vrtek Lubomír

1.
2.
3.

drezura
Sigismondi Fabrizio
Jančářová Ema
Dvorníková Barbora

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Cenu majitelce Koně roku CALERI II Olze Plaché (vlevo) a trenérovi týmu Tjark Nagelovi (s cenou)
předávali za jednoho ze sponzorů večera - společnost Meridian, Hana Poledníková a Zdeněk Žíla
Všechna foto časopis Jezdectví

Šampioni Velké Chuchle
Bajuržan Murzabajev (žokej)
Václav Luka ml. (trenér)
Monte Negro (stáj)

Šampioni Pardubic
Lukáš Matuský (žokej)
Josef Váňa st. (trenér)
DS Pegas (stáj)

Jezdec roku 2014
skoky
senioři - Zuzana Zelinková
mladí jezdci - Alžběta Vojtková
junioři - Anna Kellnerová
děti - Sofie Najmanová

Koně roku 2014

Jezdkyní roku v kategorii mladý jezdec byla
vyhlášena Alžběta Vojtková

skoky
Mladý kůň - Lord d´Or
Cena pro chovatele - Luboš Kuzďas
Kůň roku - CALERI II
Čtenáři a nejlepší hannoverán - SABELIUS
Kůň dostihové historie - ŽELEZNÍK

Dostihový jezdec roku 2014
překážky - Josef Bartoš
rovina - Jiří Chaloupka

Zvláští ceny
Sportovní novináři
Aleš Pohořal (dostihy)
Jiří Gebauer (jezdecký sport)
Amatérští dostihoví jezdci
Jindřich Fabris (dostihy)
Libor Bittner (skoky)

Český skokový pohár 2014
Marek Klus – vítěz finále

Český drezurní pohár 2014
finálové vítězky všech kategorií:
Hana Vášáryová, Zuzana Baloušková, Šárka
Charvátová, Valeria Belozerskih

Zuzaně Zelinkové předával cenu manažer skokové komise Martin Ohnheiser společně s Veronikou Žilkovou

Ceremoniál nejúspěšnějšího překážkového
jezdce Josefa Bartoše doprovodila i falabella
MICHELL
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Olga na hrad
(Dokončení ze str. 1)
další čtyři roky řídit celou ČJF. Současný
prezident Ing. Jaroslav Pecháček je v čele
naší organizace již čtvrté volební období.
Jeho jméno je tak spojeno s nejúspěšnějším obdobím našeho poválečného
jezdectví. V čele ČJF zažil neuvěřitelný
rozvoj popularity jezdeckého sportu. Když
v roce 1998 úřad po Jiřím Kuškovi přebíral,
jistě neočekával, že bude svědkem více jak
400 % nárůstu počtů koní a že úměrně tomu
naroste i počet registrovaných členů ČJF.
S tímto kvantem pak byl přímo spojen i nárůst administrativy. Z ČJF se ze zájmového
sdružení okresního formátu stal kolos s mnohamilionovým rozpočtem. Jako první prezident historie byl svědkem českých pořadatelství evropských šampionátů. Zažil titul
mistra Evropy Aleše Opatrného a mistra
světa Petra Eima. Vše korunovala loňská
sezóna, kdy se ČR zařadila do skupiny
vítězných států v Poháru národů.

Návrhy na prezidenta ČJF

Vítězky všech kategorií finále Českého drezurního poháru (zleva): Hana Vášáryová, Zuzana
Baloušková, Šárka Charvátová a Valeria Belozerskih

Jakkoliv to sice ještě zcela veřejně nezaznělo, některé z oblastních konferencí
naznačily, že po téměř dvacetiletém období
spojeném se jménem Jaroslav Pecháček,
dozrál čas na změnu. Zásadním problémem
ovšem bylo a je, kdo se před celostátní
volební konferenci ČJF postaví s ambicí
stanout pro příští období v čele ČJF.
Již na počátku roku sice v zákulisí pár
jmen zaznělo, ale dlouho se nikdo k převzetí
odpovědnosti za budoucnost jezdectví v ČR
neměl. První krok k vyjasnění udělala Jihočeská konference. Ta nominovala pro volbu
prezidenta majitelku nejúspěšnějšího koně
české poválečné historie Olgu Plachou.
Důležité ovšem je, že ta po jistém váhání se
svojí nominací souhlasila. Její odhodlání povzbudilo i karlovarskou konferenci, která má
v usnesení pro nominaci na prezidenta také
jméno Olgy Plaché. Stejný návrh pak zazněl
na konferenci severní Moravy, ale zde se po
rozsáhlé diskuzi právu jmenovat svého
kandidáta na prezidenta nakonec vyhnuli.
Před sebou máme ještě sedm konferencí
a tak budeme se zájmem očekávat, jak se
nominační nálada bude na oblastech vyvíjet.

Přijmout zodpovědnost
není snadné

Finálový triumf v Českém skokovém poháru si na Žofíně ještě
jednou vychutnal Marek Klus

Oceněn za jezdeckou novinařinu byl
spolupracovník Jezdce Jiří Gebauer,
který se však nemohl ze zdravotních
důvodů večera zúčastnit. Jeho cenu
tak převzal vnuk Michal Zwinger.

První dvě nominace ale ukázaly, že Olga
Plachá spojuje ve své osobě celou řadu požadavků, které na osobu prezidenta ČJF
současná veřejnost klade. Je úspěšnou
manažerkou a její společenské postavení je
doloženo ekonomickými možnostmi. Díky
osobnímu nasazení vybudovala s jezdkyní
Zuzanou Zelinkovou stáj, která je jako první
schopna opakovaně pronikat i na evropskou
soutěžní scénu. Díky neuvěřitelnému soutěžnímu srdci odolává obchodním nabídkám
na prodej Koně roku 2014 CALERI II, kterou
by všichni ostatní již dávno přijali jako
„neodmítnutelnou“. A konečně vzhledem ke
své mnohaleté koňařské minulosti je přijímána i jádrem tradiční jezdecké společnosti, poněkud ostražité k překotně nastupující nové jezdecké generaci.
Svým souhlasem navíc potvrdila osobní
zodpovědnost k českému jezdeckému sportu. Její gesto tak musíme vnímat jako snahu
o další rozvoj jezdectví. Dovedu si představit,
že její rozhodování nebylo snadné. Olze
Plaché přinese jenom komplikace. Celostátní
konference (6. května) by měla využít této
velkorysé nabídky.

Moudřejší budeme v květnu

Anketu o koně dostihové historie nemohl vyhrát nikdo jiný než ŽELEZNÍK a přítomen na Žofíně byl
nejenom Josef Váňa, ale i jeho majitel František Novák

Je na delegátech Konference zda případnou oboustrannou důvěru vyjádří
i ochotou zvolit Olze Plaché do týmu VV i jí
vybrané spolupracovníky. Dozrál čas na
změnu. Květnová konference ČJF by toho
měla využít.
Ing. Cyril Neumann
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Ze zahraničí

Katar byl nejlepší
Druhé kolo série
Furusiyya FEI Nations Cup Jumping
2015 se jezdilo ve
čtvrtek 19. února
v impozantním jezdeckém areálu v Abú
Dhabí ve Spojených
arabských emirátech.
Soutěže se zúčastnilo jedenáct družstev. Jezdci Kataru,
Saúdské Arábie, Jordánska a Spojených
arabských emirátů se v této jediné kvalifikaci
utkali o dvě místa v podzimním barcelonském
finále Pohárů národů. Egypt, Jordánsko,
Saúdská Arábie, Maroko, Katar a Spojené
arabské emiráty také soutěžili o jedno místo
na OH 2016.
Na velkém kolbišti, v tomto regionu s netypicky travnatým povrchem, postavil náročný
parkur belgický stavitel Luc Musette. Stanovený
čas byl i přes dvouvteřinové prodloužení nadmíru přísný. Také proto jediného čistého parkuru
prvého kola dosáhl až poslední startující,
německý reprezentant David Will s 12letým
běloušem COLORIT (Coriano).
Skvěle připraveni byli katarští reprezentanti,
kteří první kolo dokončili s pouhými třemi body,
když jedinou chybu škrtali a zbylí tři jezdci se jen
o málo nevešli do přísného limitu.
Druhou příčku s osmi body drželi Francouzi
a třetí Němci měli devět. Ukrajinci spolu
s Egypťany nasbírali deset a Saudská Arábie
sedmnáct. Osmé bylo Holandsko s dvaceti
sedmi body a Itálie měla třicet.
Do druhého kola nepostoupilo deváté Maroko,
jehož reprezentanti také nashromáždili třicet
bodů, ale v pomalejším čase. Desáté Jordánsko
končilo s padesáti čtyřmi a jezdci pořádajících
Sjednocených arabských emirátů, přes nadějné
čtyři body prvního z nich, byli po dvou diskvalifikacích vyloučeni.

Foto Richard Juilliart

Furusiyya FEI Nations Cup Jumping 2015 v Abu Dhabi získal tým Kataru ve složení (zleva na
stupni vítězů stojí): Ali Yousef Al Rumaihi, Khalid Al Emadi, šéf ekipy Willem Meeus, Bassem
Hassan Mohammed, Jan Tops a Shk. Ali Bin Khalid Al Thani.
Katarští reprezentanti skvěle pokračovali i ve
druhém kole. Ali Yousef Al Rumaihi s 9letým
hnědákem GUNDER (Thunder van de Zuuthoeve) sice chyboval na vodě, ale Khalid Al
Emadi s tm. hnědkou TAMIRA IV (Damiro)
přešel čistě. Třetí startující šejk Ali Bin Khalid Al
Thani s 10letou VIENNA OLYMPIC (Cassini I)
a Bassem Hassan Mohammed s 12letým
ryzákem PALLOUBET D'HALONG (Baloubet du
Rouet) inkasovali jen jeden bod.
Katar zvítězil s pěti body a zajistil si nejen
kvalifikaci na OH do Ria, ale spolu s pátou
Saúdskou Arábií také účast ve Furusiyya finále.
Druzí skončili Ukrajinci (19), které především
podržel dvakrát jednobodový René Tebbel
s 12letým holštýnem COOPER (Colman). Platným členem týmu, i přes své nedávné prohlášení o ukončení spolupráce s Olexandrem
Oniščenkem, byl brazilský navrátilec Cassio
Rivetti.
Třetí příčku obsadili Egypťané (21) a na
čtvrtou klesli Francouzi (23). Pátí skončili Němci

Poslední a předposlední byl Göteborg
Vrcholící kvalifikace Světového poháru v drezuře i ve skoku viděli na přelomu února a března
diváci v göteborské hale Scandinavium. Bohužel, na předposlední drezurní kvalifikaci, jak
už se pomalu stává pravidlem, přijela poměrně

ochuzená konkurence. V Grand Prix i v Grand
Prix KÜR startovalo jenom jedenáct jezdců ze
čtyř zemí. Navíc dva příslušníci světové elity,
Isabell Werth a Edward Gal, přivezli své druhé
koně. Příležitost využila devětadvacetiletá
německá reprezentantka
Jessica von BredowWerndl s líbivým 14letým
tm. hnědákem UNEE BB
(Gribaldi), která předvedla
nejhodnotnější volnou sestavu a stejně jako před
rokem přesvědčivě vyhrála. Jessica von BredowWerndl tuto úspěšnou
sezónu
nastartovala
v maďarském Kapošváru,
kde
získala
hattrick
v podobě vítězství v GP,
GPS i KÜR. Následovalo
druhé místo na domácí
půdě ve Stuttgartu a dvě
třetí umístění získala jak
o vánocích v londýnské Olympii, tak následně
i v nizozemském Amsterodamu.
Isabell Werth s rýnským
hnědákem EL SANTO
(Ehrentusch)
ukázala
standardně energickou,
technicky náročnou úlohu
a obsadila druhou příčku.
Kvalitní test předvedl
i třetí Edward Gal se 13leFoto Roland Thunholm
tým černým hřebcem
GLOCK'S VOICE (De
Vítězem předpopslední kvalifikace SP v Göteborgu se stala Němka Niro). Nejlepší z domáJessica von Bredow-Werndl na UNEE BB
cích reprezentantů, Patrik

a Saúdští Arabové (25). Sedmí byli Italové
(42) a osmí Holanďané (57).
Druhé kolo překonali bez chyby tři jezdci.
Kromě Khalida Al Emadi z vítězného týmu, to
byli ještě Abdullah Al Sharbatly s 15letým
TOBALIO (Numero Uno) ze Saúdské Arábie
a Egypťan Sameh El Dahan s irským ryzákem
SUMA'S ZORRO (ARD VDL Douglas).
Vítězní Katařané si nemohli vynachválit
trenérskou spolupráci s Janem Topsem, který
jim opatřil většinu koní a v jehož areálu v holandském Valkenswaardu se po většinu roku
připravují.
Kompletní výsledky na www.eef.ae
Další kolo Furusiyya FEI Nations Cup Jumping 2015 se bude konat v pátek 24. dubna
v mexickém městě Coapexpan.
Pořadí států Furusiyya FEI Nations Cup 2015
regionu Blízký východ: 1. Katar – 100;
2. Království Saúdské Arábie – 90; 3. Jordánsko
– 80; 4. Spojené arabské emiráty – 70
Kittel s 15letým valachem TOY STORY (Come
Back II), byl čtvrtý.
Jessica von Bredow-Werndl vyhrála ve
vyrovnané soutěži také předcházející Grand
Prix, kde získala 73,469 %. Druhý se 73,180 %
skončil Patrik Kittel a třetí Isabell Werth dosáhla
73,060 %.
Závěrečná devátá kvalifikace drezurního
Světového poháru, se bude konat v sobotu
14. března v holandském ' s- Hertogenbosch.
Výsledek kvalifikace SP v drezuře
v Göteborgu: 1. Jessica von Bredow-Werndl
- UNEE BB (GER) 81,650; 2. Isabell Werth EL SANTO (GER) 79,900; 3. Edward Gal GLOCK'S VOICE (NED) 78,100; 4. Patrik
Kittel - TOY STORY (SWE) 77,050;
5. Paulinda Friberg - DI LAPPONIA T (SWE)
76,925; 6. Jennie Larsson - ZIRCOON
SPRING FLOWER (SWE) 72,600; 7. Lone
Bang Larsen - FITOU L (DEN) 72,525;
8. FLEETWOOD (Malin Hamilton) SWE
72,025; 9. Lena Leschly Aamann GOERKLINTGAARDS FANERO (DEN)
71.250; 10. Maria van Essen - FERDI
(SWE)71,075; 11. Caroline Darcourt PARIDON MAGI (SWE) 69,950.
Průběžná pořadí Reem Acra FEI World Cup západní Evropa: 1. Jessica von BredowWerndl GER – 74; 2. Fabienne Lütkemeier GER
– 64; 3. Isabell Werth GER – 62; 4. Danielle
Heijkoop NED – 60; 5. Edward Gal NED – 55;
5. Hans Peter Minderhoud NED – 55; 7. Agnete
Kirk Thinggaard DEN – 49; 8. Ulla Salzgeber
GER – 48;9. Sönke Rothenberger GER – 47;
10. Adelinde Cornelissen NED – 37; 10. Morgan
Barbancon Mestre ESP – 37; 12. Malin
Hamilton SWE – 36; 12. Patrik Kittel SWE – 36;
12. Terhi Stegars FIN – 36; 12. Paulinda Friberg
SWE – 36
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Třináctka
v rozeskakování

To zahajoval poměrně neznámý Ital Francesco Franco s 11letou
bělkou BANCA POPOLARE BARI CASSANDRA (Cashandcarry).
Jel neohroženě, ale
chyboval na triplebaru
číslo čtyři.
Následoval nadějný
domácí mladík Douglas
Lindelow s holštýnským ryzákem CASELLO (Casall). Tomu však
spadl úvodní oxer ve
dvojskoku.
Judy-Ann Melchior
se šikovnou bělkou AS
COLD AS ICE Z (Artos
Z) jela svižně a bez
chyby. Rychlejší byl
Pius Schwizer s 10letým hnědákem TOULAGO (Toulon). Přehnal však nájezd na
závěrečný kolmý skok.
Stejně dopadl i jeden
z největších favoritů
Gerco Schröder s ryzákem GLOCK'S LONDON NOP (Nabab de
Reve).
Senzační rychlou a
bezchybnou jízdu potom předvedl olymTři desetiny vteřiny chyběly k vítězství v Göteborgu domácímu Rolf- pijský vítěz Steve Guerdat s 12letou ryzGoran Bengtssonovi s hřebcem CASALL ASK
kou ALBFUEHREN'S
PAILLE (Kannan) a dostal ostatní konkurenty
pod tlak.
Vyhrát před domácím publikem moc chtěl
Rolf-Göran Bengtsson s hřebcem CASALL ASK
(Caretino). Jel výborně,
Pro skokany byl Göteborg dvanáctou a úplně
ale na Guerdata mu tři
poslední šancí pro zisk bodů SP a tedy i pro zisk
desetiny chyběly.
letenky do Las Vegas. O poslední možnost
Výbornou jízdu předk posunu mezi západoevropskou osmnáctku do
vedl i Marco Kutscher
dubnového finále se pokoušeli například Jur
s 12letým vestfálským
Vrieling, Jos Verlooy Patrice Delaveau, Malin
hnědákem
CORNET'S
Baryard-Johnsson, Judy Ann Melchior, Pius
CRISTALLO
(Cornet
Schwizer, Gerco Schröder či Ludger Beerbaum.
Obolensky). Časem se
Uspět se však podařilo málokomu.
však zařadil až na třetí
Španělský designér Santiago Varela postavil
příčku.
v úzké oválné aréně hodně těžký parkur.
Jur Vrieling s běloušem
Většina skoků byla po obratech z krátkých
VDL ZIROCCO BLUE
nájezdů a řady stály na vlásenkách. Nejvíc chyb
NOP (Mr. Blue) nikam
bylo na trojskoku, ale nikdo nesměl polevit
nespěchal a jel na jistotu.
v koncentraci po celém kurzu. Několikrát se stal
Maikel van der Vleuten
osudným i poslední oxer. Do rozeskakování se
s nezkušenou hnědkou
kvalifikovalo třináct jezdců.
VDL GROEP ARERA C

Pro skokany
poslední šance
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(Indoctro) se nevyvaroval chyby uprostřed trasy
na širokém oxeru.
Domácí reprezentant Henrik von Eckermann
s belgickým valachem CANTINERO (Cento) jel
na také jistotu a skončil šestý.
Edwina Tops-Alexander s ryzkou FAIR
LIGHT VAN'T HEIKE (Vigo dʼArsouilles) najela
hodně zešikma na široký „a“ oxer ve dvojskoku.
Chyba.
V rychlém tempu jel i další z favoritů Kevin
Staut s bělkou SILVANA HDC (Corland), ale byl
mu osudný stejný skok jako Edwině.

Steve a Bertram
Steve Guerdat se vedle mladého Ira Bertrama
Allena stal druhým jezdcem, kterému se v této
sezóně podařilo vyhrát dvě kvalifikace. Po třetím
místě v Oslo zvítězil v Helsinkách a znovu třetí
byl ve Stuttgartu. Vše s valachem NINO DES
BUISSONNETS. V sedle ALBFUEHREN'S
PAILLE byl navíc ve Veroně desátý a nakonec
v Göteborgu podruhé vyhrál. Posunul se tím do
čela konečné tabulky. Pro finále v Las Vegas to
ovšem nic neznamená. Tam budou všichni
začínat od nuly.
V konečném pořadí jsou na předních místech
i dvě jezdkyně z jiných regiónů - Lucy Davis
a Edwina Tops-Alexander. V postupovém pořadí
západoevropské ligy figuruje i loňský finálový
vítěz Daniel Deusser, který ovšem postupuje
přímo.
Někteří další kvalifikovaní jezdci, jako
například Rolf-Göran Bengtsson prohlašují, že
do Las Vegas nepojedou. Proto si na seznam
finálových jezdců v Las Vegas (15. - 19. dubna)
budeme muset ještě několik dní počkat. Stejně
tak jako čekáme na finále středoevropské ligy
ve Varšavě (12. - 15. března) a na to, zda uspěje
náš Aleš Opatrný, který je zatím jako jediný do
Varšavy přihlášen. Podrobnosti o finále v Las
Vegas najdete na:
www.worldcuplasvegas.com
Kompletní výsledky na:
www.gothenburghorseshow.com
Foto Roland Thunholm

Výsledek závěrečné kvalifikace SP ve skákání v Göteborgu: 1. Steve
Guerdat - ALBFUEHREN'S PAILLE (SUI) 0/0 43,13; 2. Rolf-Göran
Bengtsson - CASALL ASK (SWE) 0/0 43,49; 3. Marco Kutscher - CORNET'S
CRISTALLO (GER) 0/0 43,89; 4. Jur Vrieling - VDL ZIROCCO BLUE NOP
(NED) 0/0 44,38; 5. Judy-Ann Melchior - AS COLD AS ICE Z (BEL) 0/0
47,62; 6. Henrik von Eckermann - CANTINERO (SWE) 0/0 49,74; 7. Kevin
Staut - SILVANA HDC (FRA) 0/4 43,75; 8. Gerco Schröder - GLOCK'S
LONDON NOP (NED) 0/4 44,93; 9. Douglas Lindelow - CASELLO (SWE)
0/4 44,98; 10. Pius Schwizer - TOULAGO (SUI) 0/4 45,98; 11. Maikel van der
Vleuten - VDL GROEP ARERA C (NED) 0/4 46,09; 12. Edwina TopsAlexander - FAIR LIGHT VAN'T HEIKE (AUS) 0/4 48,76; 13. Francesco
Franco - BANCA POPOLARE BARI CASSANDRA (ITA) 0/4 52,65.
Závěrečné pořadí Longines FEI World Cup Jumping 2014/2015: 1. Steve
Guerdat SUI – 77; 2. Bertram Allen IRL – 71; 3. Kevin Staut FRA – 65;
4. Lucy Davis USA – 62; 5. Marco Kutscher GER – 59; 6. Edwina TopsAlexander AUS – 57; 7. Harrie Smolders NED – 56; 8. Marcus Ehning GER
– 53; 9. Maikel van der Vleuten NED – 51; 10. Daniel Deusser GER – 50;
11. Douglas Lindelow SWE – 49; 12. Jur Vrieling NED – 46; 13. Hans-Dieter
Dreher GER – 44; 14. Rolf-Göran Bengtsson SWE – 42; 15. Simon Delestre
FRA – 41; 16. Martin Fuchs SUI – 40; 17. Geir Gulliksen NOR – 38;
18. Pénélope Leprevost FRA – 38; 19. Sergio Alvarez Moya ESP – 37;
20. Luca Maria Moneta ITA – 36; 21. Pius Schwizer SUI – 34; 22. Gerco
Schröder NED – 34; 23. Reed Kessler USA – 33; 24. Jos Verlooy BEL – 33;
25. Patrice Delaveau FRA – 33; 26. Judy-Ann Melchior BEL – 32; 27. RogerYves Bost FRA – 30

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák

Posledním vítězem kvalifikace SPn 2014/2015 se stal Steve Guerdat
s ALBFUEHREN'S PAILLE (SUI)
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Hatla zahájil
v Barroco ´d Alva

Foto K. Návojová

Jaroslav Hatla a stejně jako loni i Eliška
Opravilová, zahájili sezónu 2015 na dvoutýdenním turné v portugalském Barroca ´d Alva.
První mítink se konal ve dnech 26. února 1. března. Na programu byly soutěže CIC1*/2*.

CIC**
Jaroslav Hatla nastoupil do nejtěžší soutěže
CIC2* na WESTWINDS EL DIVO. Po pěkné
drezuře, pouze s drobným zaváháním
v kontracvalu, pokračoval do terénní jízdy s 40,1
body na průběžně čtvrtém místě.
V terénu jel podle dohodnutého scénáře.
Cílem bylo dokončit bez problémů na překážkách v tempu, o které si řekne kůň. Trestné
body za překročený čas tak Hatlu nemrzely. Před
parkurem se navíc propadl pouze o dvě příčky.
Bezchybný závěr soutěže mu s celkovým
výsledkem 53,3 trestných bodů zajistil nakonec
výborné čtvrté místo. Po závodě vládla v našem
táboře spokojenost. Sezóna bude dlouhá
a důležité závody teprve přijdou.

CIC*
Pro FERNET AF KREFFE, stejně jako pro
Elišku Opravilovou s plemenným hřebcem
LASING, byl připraven start v CIC1*.
Po drezuře byl Jaroslav Hatla v kontaktu
s nejlepšími. Opět pouze po penalizaci za
překročený čas v krosu se posunul zhruba do
poloviny výsledkové listiny, těsně za Elišku
Opravilovou. Ta startovala na LEASING po jeho
zdravotních problémech na mezinárodních
závodech po roce a s jeho předvedením v krosu
byla velmi spokojená. Kůň šel s velkou chutí.
Jaroslav Hatla nechyboval na parkuru a skončil
celkově 24. a Eliška inkasovala za dvě chyby
a skončila 31.
Foto K. Návojová

Jaroslav Hatla a WESTWINDS EL DIVO zahájili sezónu na CIC2* v portugaském Barroco ´d Alva
4. místem
AF KREFFE na start CCI2* a WESTWINDS EL
DIVO již čeká CIC3*.

O body na OH až v Raveně
Původně chtěl Jaroslav Hatla do Portugalska

vzít i třetího koně IBERON. Ten nakonec zůstal
doma. Olympijská kvalifikace je tak určena
dvěma “Portugalcům” a začne 2. - 5. dubna
v italské Raveně. Následovat bude závod
v Montelibretti (23. – 26. dubna).

Galavečer všestrannosti a spřežení
V humpoleckém Spolkovém domě
měli svůj Galavečer i jezdci všestrannosti a spřežení. Konal se
21. února a byl tradičně spojený
s oceněním nejlepších jezdců sezóny
2014 a osobností soutěží Podkovy.
Záštitu večera převzal předseda Senátu parlamentu ČR Milan Štěch.
Jezdcem roku ve všestrannosti se stal
mistr republiky Robert Pokorný
(vpravo) a v řadě oceňovaných jezdců
spřežení byli v Pohár dvojspřeží nejlepší - vítěz Ladislav Jirgala před
Josefem Drábkem a Josefem Hroudou,
za kterého převzal cenu Pavel Plch
(foto dole).
Z ostatních oceněných vybíráme:
Osobnost ZP - Josef Trojanec, Slavní
lidé ZP - Václav Kubišta, či Cena komise všestrannosti - Martin Maivald.

Foto Š. Bělohlavová

Eliška Opravilová a LASING

V Portugalsku pokračují
Eliška Opravilová i Jaroslav Hatla pokračují
v Barroca d´Alva i o víkendu 6. - 8. března.
Eliška Opravilová bude startovat opět v CCI1*.
Pokud se bude vše dobře dařit, plánuje první
start ve dvou hvězdách při květnovém Wiener
Neustadt. Jaroslav Hatla se postaví na FERNET

Foto Š. Bělohlavová
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Zimní pohár v Hradištku
a Slatiňanech
Foto I. Krejza

V sobotu 21. února pokračoval v Hradištku u Sadské druhým kolem
Zimní Jezdecký pohár ve skocích. Vrcholem byla velká túra -S*- s finále
pro 10 nejlepších dvojic. Vítězství vybojovala opět Barbora Vojtková na
CARUSO (Murhof Melichar). V těsném závěsu za ní se umístil Petr
Dohnal na LIONHEART před Andreou Halíkovou na MARYLAND.

Foto Jiří Bělohlav

Druhým kolem pokračoval Zimní pohár i mezi spřeženími. To se konalo ve
Slatiňanech v sobotu 28. února. Na startu se objevilo 46!! kočárů
(4 dvojspřeží pony, 17 jednospřeží, 15 dvojspřeží a opět 10 čtyřspřeží).
Vítězství v hlavní soutěži zůstalo doma zásluhou Radka Nesvačila. Druhá
skončila Kateřina Sklenská a třetí byl již podruhé Josef Hrouda. Kompletní
výsledky i průběžné pořadí Zimního poháru na www.jezdci.cz

Prodám seno kulaté balíky průměr 120 cm a 150 cm,
uskladněné. Posekané 2. června 2014, nezmoklé, skvěle
usušené. Možnost dopravy 2 - 18 balíků. Možný i prodej
slámy. Cena dohodou, dle odebraného množství a vzdálenosti dopravy - Mělník.

Telefon: 777 234 448
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Jezdecký festival je za dveřmi
Za necelé dva týdny, ve dnech
18. - 22. března, se výstaviště
v Lysé nad Labem stane dějištěm
druhého ročníku Jezdeckého festivalu. Ten bude stejně jako vloni
spojen s veletrhem Jaro s koňmi
a výstavou Zemědělec.
Na programu festivalu je celkem
34 soutěží ve čtyřech disciplínách.
Rozrostl se počet drezurních
soutěží, které budou na programu
v neděli dopoledne. Dodatečně
byla zařazena volná jízda Grand
Prix. Diváci by tak měli na obdélníku ve výstavní hale C vidět jezdce
roku 2014 Fabrizia Sigismondiho.

Soutěže zahájí ve středu dopoledne první kolo seriálu Pony
liga, Pony extraliga a Teenager. Ve
čtvrtek a v pátek vrcholí seriály
zimních pohárů Jump and drive.
Ve čtvrtek jsou na programu skoky
a v pátek spřežení.
Nejnabitější program bude samozřejmě v sobotu, kdy se očekává největší divácká návštěvnost.
Pro diváky je připraven program
složený ze soutěží voltiže, paravoltiže, na které naváže přehlídka hřebců ze Zemského
hřebčince v Písku. Po ní přijdou na
řadu parkurové soutěže a celý den

uzavře večerní show program. Ten
zahájí soutěž mini-maxi, po které
bude pokračovat večer ukázkou
reiningu, vytrvalosti a opět paravoltiže. Pořadatelé by chtěli
v průběhu večera prezentovat
i soutěž všestrannosti, ale zatím
není účast některého ze špičkových jezdců jistá.
Během večerního programu ale
určitě nebudou chybět opět hřebci
ZH Písek, které doplní přehlídka
plemeníků z Equinního Reprodukčního Centra Mnětice. Diváci
se mohou těšit i na chladnokrevnou zápřež, zrcadlové skákání
mini koní, drezurní vystoupení
členek spolku Dámy v sedle a na
vystoupení České barokní společnosti
Diváci si mohou na všechny dny
rezervovat místenky na dvou vyhrazených tribunách. Ty stojí od
20,- do 100,- Kč na osobu a den.
Vstupné na výstaviště je pro
dospělé 120,- Kč, pro důchodce,
studenty a držitele ZTP 80,- Kč. Na
sobotní večerní program, který
začíná až po uzavření zbývajících
částí výstaviště, bude vybíráno
samostatné vstupné.
Uzávěrka přihlášek soutěžících
je 16. března. Podrobnosti na
www.jezdeckyfestival.cz

Zahájení ve
Zduchovicích
V neděli 1. března byla zahájena soutěžní sezóna ve Zduchovicích. Na programu halových
závodů bylo sedm kokových soutěží, které vyvrcholily úrovní -L*-.
Zde si v konkurenci 18 dvojic nejlépe vedl Zdeněk Hruška na
LINEARIS DK (JK prof. M. Hrabánkové). Ten byl nejrychlejší v rozeskakování devíti dvojic před
Jiřím Dietlem s HONFLEUR a Barbarou Hassovou na BENJAMIN 4
(oba Zduchovice).

Biomechanika
v praxi
Jak mohou svůj jezdecký projev
zvýšit pomocí znalostí biomechaniky, se dozvědí posluchači
přednášky MUDr. Alexandry Vosátkové v sobotu 14. března v Polkovicích. Přihlášky lze zaslat do
11. března na
fandimevzdelavani@seznam.cz
Přednášku organizuje Hyjé koně o.s. společně s JS S+S
Kroměříž. Podrobnosti na
www.hyje.cz

V pondělí 23. února se v obřadní síni v Opavě rozloučila jezdecká veřejnost s bývalým dostihovým jezdcem Josefem Benšem
(*30. 8. 1939 – †16. 2. 2015). Josef Benš jezdil dostihy a dvakrát
startoval i ve Velké pardubické. Aktivně závodil až do roku 1967, kdy
utrpěl vážné zranění. Poté již působil jen jako trenér.
-jge-
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