
Dalším z vrcholů letošní nabité sezóny bylo 9.– 12. října finále
Furusiyya FEI Nations Cup v Barceloně. O postup do tohoto prestižního
finále se od počátku roku pokoušelo čtyřicet národních družstev ve
dvaceti kvalifikacích po celém světě. Čtveřice z kvalifikovaných, Egypt,
Japonsko, Saúdská Arábie a na poslední chvíli i Norsko, se z účasti
omluvila. Z neúčasti Norska, které mohlo za předpokladu umístění do
osmého místa postoupit do 1. evropské divize vyplývá, že se pro příští
sezónu mezi evropskou elitou udrží Irové.

Česká republika vstoupila do bojů o Furusiyya body v roce 2014 dva-
krát. Při CSIO v Budapešti získala historicky první vítězství, v Bratislavě
pak skončil český tým na 8. místě. Škoda, že do kvalifikací nebyl zařazen

CSIO3* v Celje, kde naši jezdci skončili na 3. místě. Takto jsme získali 180 bodů a v druhé evrop-
ské divizi se umístili na 10. místě.
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Inzerce

Francouzi zvou
do kina

Francouzský institut v Praze ve Štěpánské
ulici zve ke shlédnutí hraného filmu o le-
gendárním koni Pierre Duranda. Film vznikl ve
francouzsko-kanadské kooprodukci na zá-
kladě scénáře Guillaume Caneta. Ten sou-
časně ztvárňuje i hlavní roli Pierre Duranda.
Guillaume Canet je ve Francii populárním
hercem a kvůli této roli se po dvaceti letech
opět vrátil k jezdectví. Na jeho jezdeckou
přípravu dohlížel Frédéric Cottier, který byl
v roce 1988 členem bronzového týmu Francie
na OH v Soulu a tak i svědkem legendárního
vítězství drobného JAPPELOUP DE LUZE
s Pierre Durandem v sedle.

JAPPELOUP DE LUZE se narodil 12. břez-
na 1975 na farmě Henryho Delage a zemřel
na zástavu srdce v roce 1991. V začátcích
sportovní kariéry jezdila tuto legendu fran-
couzského jezdectví Françoise Terrier-Thuaul-
tová.

Ke ztvárnění role slavného koně byla
použita řada jeho dvojníků, např.: andaluský
BATURO pro detaily, klisna OCÉANIE DU
CHÂTEL pro záběry z tréninku, při soutěžích
to byl hanoverský hřebec WELLCOME
SYMPATICO a nejtěžší skoky absolvoval
v jeho roli oldenburský hřebec INCELLO.

Samotného představitele hlavního hrdiny
nahradil při nejtěžších skokových záběrech
Rodrigo Pessoa.

Projekce filmu se koná v kinosále Institutu
ve Štěpánské ulici v Praze ve dnech 21. a 24.
října od 11.00 hodin a 21. října i od 18.30
hodin. Další informace na www.ifp.cz

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

(Pokračování na str. 4)

Tým Nizozemí oslavuje vítězství ve Furusiyya FEI Nations Cup Jumping 2014, které získal
v barcelonském finále ve složení: (zleva) Jeroen Dubbeldam, Gerco Schroder, za pohárem pro
vítěze se skrývá šéf ekipy Rob Ehrens a dále Maikel van der Vleuten a Jur Vrieling

Sezóna snů pro Holandsko

Platí Saudové
Seriál Furusiyya FEI Nations Cup sponzorsky

na první čtyři sezóny zajistila Saúdská jezdecká
federace šestnácti milióny EUR. Na dotace ve
finále letošního druhého ročníku bylo z této částky
vyčleněno 2 363 000,- EUR. Prémii 200 tisíc si
pak rozdělili jezdci, kteří se dostali přes obě kola
bez chyby.

Kolbiště Real Club de Polo v Barceloně bylo
v minulosti svědkem mnoha významných jez-
deckých akcí, včetně skokového finále olym-
pijských her v roce 1992. Tehdy zde zvítězil Lud-
ger Beerbaum a ČR reprezentoval Jiří Pecháček.

Na začátku 14 týmů
Ve čtvrtečním prvním kole se utkalo čtrnáct

týmů. Pravidla byla jasná. Prvních osm týmů
postoupí do sobotního finále a zbývajících šest se
v pátek utká v Challenge Cup - v ceně útěchy.
Letmý pohled do startovní listiny favorizoval
Holandsko, Německo a USA, ale ne všechny

papírové předpoklady se vyplnily. Parkury
v Barceloně stavěl domácí designer Santiago
Varela.

V prvním kole připravil poměrně dlouhou trasu
s náročnou technickou pasáží v samotném zá-
věru. Jednalo se o trojskok začínající triplebarem.
Po dvou cvalových skocích následovala sta-
cionáta a po ní mohutný oxer. Na vlásence vlevo
stál následně další široký oxer a těsně před cílem
mírně vpravo vysoký kolmý skok s bazénem. To
se s rozpadlým koněm zvládnout nedalo.

Překvapivě se nedařilo favorizovaným Ame-
ričanům. McLain Ward s ryzákem ROTHCHILD
(Artos) udělal dvě chyby a Kent Farrington
s 12letým VOYEUR (Tolano van't Riethof)
dokonce tři. Zachraňovaly to Lauren Hough
s 10letou hnědkou OHLALA (Orlando) a Beezie
Madden s valachem CORTES „C“ (Randel Z).
I ony obě měly po jedné chybě. 

Hodně zklamaní byli i druzí ze Světových her

Foto Dirk Caremans



ovládla pole starších dětí
na pony.

Mezi dětmi na velkých
koních si vedení udržel
Matouš Kořínek (Nový
Dvůr), který byl sice v
neděli také až druhý, ale sobotní náskok mu na
prvenství stačil. 

V juniorské kategorii si v neděli nejlépe vedla
Hana Bařtipánová (JK Mariánovice), ale  0,1
bodu rozhodlo o jejím 2. místě. Z druhého
vítězství se tak radovala opět Denisa
Vegrichtová. Součástí mítinku bylo i školení
stylových komisařů, které pořádala ČJF.
Výsledky na www.kone-zduchovice.cz
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Jednospřeží na MS

Nejlepším českým jezdcem na mistrovství světa jednospřeží byl Jiří Kříž (JK  Voleveč), ale jeho
výkon stačil jen na 51. místo 

Světový šampionát jednospřeží se konal ve
dnech 24. - 28. září v maďarském Izsáku.
K mistrovství se přihlásilo 78 spřežení z 22
zemí. Čtyři jezdce vyslala i ČR. Do re-
prezentačního týmu se nakonec dostali: Tomáš
Barták, Jaroslav Petřek a Jiří Kříž jako členové
družstva a Markéta Jelínková pro soutěž
jednotlivců.

Drezura je stále pro české jezdce problémem
a našim se ve srovnání nedařilo ani tentokrát.
Všichni sice podali výkony v rámci svých
možností, ale na lepší umístění to bohužel
nestačilo. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš
Barták, který se ale s 61,5 tr. body umístil až na
63. místě. Markéta Jelínková dokončila drezúru
s dvěma neposlušnostmi koně až na samém
konci výsledkové listiny.

V sobotním maratonu se z českých jezdců
nejlépe prosadil Jaroslav Petřek. Obsadil
38. příčku a v průběžném hodnocení se tak
posunul na 52. pozici. Tomáš Barták si polepšil
jen o jednu příčku a po maratonu byl na
62. místě, těsně následovaný Jiřím Křížem.
Markéta Jelínková byla vyloučena za ne-
opravený omyl v páté překážce.

Nedělní parkur byl pro české barvy ma-
linkou náplastí. Výborný výkon Jiřího Kříže
znamenal 5. místo. V celkovém hodnoce-
ní se pak Jiří Kříž umístil na 51. příčce.
Tomáš Barták skončil celkově 63. a Jaroslav

Petřek 70. České družstvo se umístilo jako
sedmnácté.

Mistrem světa roku 2014 je holandský
Wilbrord van den Broek. Zvítězil před

německou dvojicí jezdkyň Claudií Lauter-
bach a Marlen Fallak. V týmové soutěži si
zlato odvezli Němci před Francií a Švýcar-
skem.

Náhradně ve Ctěnicích 

Hned dva Poháry si ze Ctěnic odvezla vítězka závěrečného kola
seriálu O pohár Prahy Lenka Melmerová a MORAVIA FRAJER
(JK Equuleus Praha)

Stylové finále ve Zduchovicích
Ve dnech 4. a 5. října se v Jezdeckém centru

Zduchovice konala dvoukolová finále Styl-
šampionátu dětí a juniorů a superfinále
Stylšampionátu pony 2014. O celkových
vítězích se rozhodovalo v neděli, ale na vý-
sledcích ze soboty se již nic neměnilo. Prvenství
uhájili Matouš Kořínek, Eliška Hasnedlová
a dvakrát Denisa Vegrichtová. 

Hodně jezdců se však snažilo na vítěze
dotáhnout a bylo v neděli lepších. Dílčího
prvenství se tak dočkala např. Anna He-
lebrantová (jezdci do 12 let na pony). Mezi
jezdci na pony 8-12 let však byla o dese-
tinu lepší Eliška Hasnedlová (JK Mělník).
Její stájová kolegyně Denisa Vegrichtová

Již dvanáct let tvoří pro dětské jezdce na
pony v Praze a jejím okolí pravidelnou kostru
sezóny seriálová soutěž O pohár Prahy. Seriál
organizuje Sdružení jezdeckých klubů, ve
kterém dnes figurují již pouze dva subjekty
Jezdecká společnost Ctěnice a Jezdecká
společnost Císařský ostrov.

První kolo se tradičně konalo na Trojském
ostrově a bylo první soutěžní akcí po po-
vodních v létě roku 2013. Další dvě kola pak
uspořádala JS Ctěnice.

V letošním roce bylo první seriálové kolo
úrovně pony handicap -ZL- druhé a třetí kolo
pak úrovně pony handicap -L-. Finále bylo
vypsáno jako pony handicap -S-. Původně se
finále mělo konat v hale na Císařském ostrově,
ale pražská oblastní federace neschválila
pořadateli rozpis s tím, že se obávala
konkurence soutěží úrovně -Z- a -ZL- se
závody na pražské Gabrielce. Pro pořadatele
z JS Císařský ostrov to bylo důvodem, proč ve
středu 8. října finálové vyvrcholení celoročního
seriálu zrušit.

Druhému z organizátorů JS Ctěnice však
přišlo k celoročním účastníkům seriálu ne-
spravedlivé, aby se administrativní spor obrátil
proti dětským jezdcům. Ve Ctěnicích se tak po
krátké úvaze rozhodli finále náhradně ve
stejném termínu uspořádat. Protože ctěnický
finálový rozpis neobsahoval soutěže koní,
oblastní federace jej schválila.

John Deere to zachránil
Seriál O pohár Prahy je známý poměrně

velkorysými dotacemi, za kterými stála v mi-
nulých letech podpora pražského magistrátu.
Ta se bohužel v posledních dvou letech zcela
vytratila. Naštěstí má již JS Ctěnice dlou-
hodobě navázané partnerské vztahy s řadou
subjektů. Letošní finále tak na poslední chvíli
zachránila vstřícnost tradičního partnera firmy
John Deere.

Ve Ctěnicích již druhým rokem disponují
povrchem na gumoplastových rohožích, který
vyvažuje jinak poněkud stísněné soutěžní
prostředí. Ve Ctěnicích tak panovala výborná
nálada. 

Přijela i Sofie
Přispěli k ní i všichni soutěžící, ke kterým se

tentokát připojila i naše nejlepší  účastnice
letošního ME Sofie Najmanová (JK Ma-
riánovice). Ta v sedle NIGHTBEAUTY zvítězila
v ponyhandicapu -L- a zdálo se, že by mohla
na závěr seriálu alespoň jednou ohrozit
doposud trojnásobnou letošní vítězku a jas-

nou favoritku na celkové
prvenství Lenku Melmerovou
s MORAVIA FRAJER (JK
Equuleus). Tato dvojice do-
kazuje, že pokud se mezi
pony objeví malý mrštný kůň,
který nerad chybuje, nemůže
ho nikdo dohonit.

Počtvrté FRAJER
Lenka a její bělouš na-

konec potvrdili papírové
předpoklady a i počtvrté zví-
tězili v seriálové soutěži. Ta
byla tentokrát na úrovni po-
nyhadicap -S-. Dvojice tak
s plným počtem seriálových
bodů získala i celkové ví-
tězství roku 2014.

Druhý v závěrečném kole
skončil Lubomír Gabryš na
DARINKA (JK Mariánovice)
před Kristýnou Chmelovou
s BOND 4 (JK Branaldi).

Po konečném sečtení bo-
dů se za Lenkou Melmerovou
na druhém místě celoročního
seriálu umístila Kristýna
Chmelová na BOND, když
stejně jako třetí Tomáš
Plšek se SAMARA, bodovala
ve všech čtyřech kolech se-
riálu.

Jak bude vypadat 13. roč-
ník seriálu O pohár Prahy
bude rozhodnuto v násle-
dující měsících.
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Foto J. Malinovský

Foto M. Javůrková

V sobotu 4. října pořádal JK Hřebčín Suchá poslední jezdecké
závody sezony 2014. Vrcholem byl skok úrovně -S*- (31 start.),
kde byl nejlepší domácí Rudolf Doležal na CASIOPEA 7.

Úspěšný soutěžní den se na závěr sezóny na otevřených kolbištích
vydařil Jaroslavu Jindrovi, který zvítězil v neděli 12. října v obou
nejtěžších soutěžích olomouckého GP Jana Kutěje. Nejprve se na
ASCOBAR probojoval do finále deseti dvojic soutěže -S**- (50
start.), kde byl s nulou jasně nejrychlejší. V závěrečném -ST**- (48
start.) pak vyhrál nejrychlejším časem ve finále na QUENTINO
Donth-M. V obou případech odsunul na druhou příčku domácího
jezdce Radovana Cibere. Kompletní výsledky na jezdci.cz

Kolik budeme platit?
Každý, kdo sleduje dění v administrativě České jezdecké federace jistě zaznamenal,

že se již řadu měsíců vedou polemiky o výši příspěvků členů, plateb za licence subjektů,
jezdců a koní. Hlasování ohledně navýšení bylo předmětem i poslední Konference ČJF.
Špatně položená otázka Jste pro, či proti zdražení? měla ovšem předem jasnou odpověď.
Za licence tak platíme stejně.

Relativně nedávno ale přibyl poplatek za členství. Jeho vznik iniciovala pozice
individuálního členství v ČJF, kterou dnes každý, i nelicentovaný člen, stvrzuje svým
podpisem a dokládá ochotou 100 korunového ročního příspěvku. Zdálo se, že 100,- Kč
ročně nikoho od členství neodradí a vzhledem k tisícům členů pak vybrané peníze slušně
podpořily rozpočet ČJF. I tak ale před  tvorbou rozpočtu roku 2014 ekonomka ČJF Dana
Denková varovala, že vybíráme stále málo, a ČJF bude nucena sáhnout do úspor. Přesto
boj za zvýšení poplatků prohrála. Problém ale nezmizel.

Nyní přišla ze Strahova další ekonomická „jobovka”. ČJF již řadu let využívá dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a především díky jim již řadu let funguje
nejlepší (a v podstatě jediný) výcvikový systém ČJF - Sportovní centra mládeže. Nyní
nastavuje MŠMT nová pravidla a základním předpokladem ke splnění dotačních pravidel
je, že federační členský příspěvek je u dospělých minimálně 500,- Kč za rok. Tolik ale naše
členská základna neplatí a tak je zde obava, že by mohla ČJF o dotační milióny přijít. Do
konce října mají oblasti předložit své návrhy. Ekonomické úvahy probíhají jistě i v hlavách
členů výkonného výboru. Jak bude vše pokračovat uvidíme v nejbližších měsících.

Myslím ale, že na to jde ČJF špatně. Konsenzus s většinou členské základny panuje
v tom, že by bylo dobré, aby základní spolková ekonomika byla na dotacích státu nezávislá.
Tím i imunní proti ekonomickým výkyvům, závislých bohužel na často obměňované
politické reprezentace státu. Problémem ale je, že se místo o výši příspěvků nediskutuje
o tom, kolik naše základní spolková ekonomika vlastně potřebuje. To je to hlavní, co by již
mělo z center na Strahově i oblastí zaznít. Z hlediska řadového člena, který každoročně
hradí poplatek spojený s jezdeckou licencí a licencí koně, je to zcela legitimní požadavek.
Z jeho platby jistě část ukrojí sama administrace licenčních úkonů. Na tom, co dalšího je
důležité z těchto, mezi členy vybraných milionů, k jejich prospěchu ještě uhradit, je nezbytné
se dohodnout. Na zákonném pojištění či poplatcích pro OSA se jistě spolková obec shodne.
To jsou ale marginálie. Rekreační sportovci jistě „unesou” i přiměřené příspěvky na národní
šampionáty přesto, že se jich velmi často netýkají. Jinak si veškerý soutěžní život, školení,
případná soustředění, či cokoliv dalšího, hradí každý jezdec sám. Na co tedy potřebujeme
tolik milionů? Co za ně dostáváme? Pokud nebude zahájena tato diskuze, bude většina
členů ČJF mít i nadále oprávněný pocit, že vůbec nic. ing. Cyril Neumann



Pro USA jen
cena útěchy
V pátek 11. října se

jezdil Challenge Cup
pro šestici týmů,
kterým se nepodařilo
kvalifikovat do sobot-
ního finále. Druhý
parkur Santiaga Varely
byl poněkud méně
náročný, jeho obtíž-
nost ale zkomplikoval
výrazně přísnější ča-
sový limit.

Ve dvou družstvech
došlo ke změnám.
V týmu USA nahradila
neúspěšného Kenta
Farringtona Margie
Engle a na místo Edwi-
ny Tops-Alexander
startoval za Australany
James Paterson-Ro-
binson. Ten se nako-
nec stal klíčovou postavou odpoledního dramatu. 

V tříčlenném katarském družstvu šel šejk
Ali Bin Khalid Al Thani s 12letou bělkou
EUROCOMMERCE CALIFORNIA (Corland)
s jednou chybou za pět bodů a Basem Hassan
Mohammed s hnědkou VICTORIA (Tangelo van
de Zuuthoeve) za čtyři. Dobrou bilanci jim však
pokazil Faleh Suwayed Al Ajami s 11letým
oldenburským valachem COME SOON (Come
On), který chyboval třikrát.

Z Venezuelců se do času nevešel nikdo.
Nejlepší byli Pablo Barrios s 9letým hnědákem
ANTARES (Manhattan), který inkasoval jen bod
a Andres Rodriguez s tm. hnědákem CABALLITO
(Contendro) měl bodů pět. 

Spokojeni nemohli být ani domácí. Všichni
jejich jezdci jednou chybovali a tři z nich překročili
i časový limit. 

Francouzi sice jezdili rychle, ale také všichni
jednou zaváhali. Letos tady obhajovali loňské
prvenství a určitě si po stříbru na Světových hrách
závěr sezóny představovali jinak. Hodně jim
chyběl Patrice Delaveau.

Zase Beezie
Naopak velký den měli Australané, kteří ne-

shodili ani jeden skok. Jamie Kermond s holš-
týnským hřebcem QUITE CASSINI (Cassini I)
a Julia Hargreaves  s 12letým hnědákem VEDOR
(Indoctro) se jenom o málo nevešli do času.
James Paterson-Robinson s 11letým hnědákem
BORIS lll a Amy Graham s bílým hřebcem BELLA
BALOUBET (Baloubet du Rouet) však šli čistě
a tak na australském kontě zbyl jen jeden bod.  

Mocně se za nimi ale dotahovali
Američané.  McLain Ward šel čistě
a Margie Engle měla jeden bod.
Zádrhel přišel, když dvakrát chybovala
Lauren Hough a tak všechno bylo na
Elizabeth Madden. Aby zachránila
alespoň rozeskakování, musela jít čistě.
Jakákoli penalizace by znamenala
druhé místo. Jako už po několikáté,
byla bronzová medailistka ze Svě-
tových her i v této situaci suverénní
a o  rozeskakování tak diváci nepřišli.

Z každého týmu jeli tři jezdci
a všechny výsledky se započítávaly.
Jamie Kermond šel čistě, McLain Ward
však také a navíc měl o tři sekundy
rychlejší čas. Tíhu okamžiku neunesl
James Paterson-Robinson, který shodil
druhý a hned na to i třetí skok. Lauren
Hough už mohla jet na jistotu a vyšlo jí
to. Další perfektní jízdu předvedla i Amy
Graham, ale to už nebylo nic platné.
Beezie Madden měla k dobru dvě
chyby a poklidnou čistou jízdou dojela
svému družstvu pro vítězství. 

Američané tak obhájili loňské
prvenství v Challenge Cup, ale stejně
jako loni s ním byli nespokojeni.  Za
všechny to řekl McLain Ward. „Mám-li
být upřímný, je to vlastně nepřijatelný
výsledek. Jsme profesionálové a tak
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(Dokončení ze str. 1)

Hořké vítězství pro USA oslavuje vedoucí ekipy Robert Ridland a jezdci
Margie Engle, Beezie Madden, Lauren Hough a Mclain Ward.

Foto Dirk Caremans

Maikel van der Vleuten (NED) na GROEP VERDI byl
jeden z čtveřice, která si dělila za dvě čistá kola prémii
200 000,- Euro

Foto Dirk Caremans

Sezóna snů pro Holandsko

jezdci Francie. Simon Delestre s černým hřebcem
QLASSIC BOIS MARGOT (l'Arc de Triomphe)
nasbíral 12 bodů a Pénélope Leprevost
s hnědkou NAYANA (Royal Feu) měla pět.
Jerome Hurel s ryzákem QUARTZ ROUGE na
konci velmi pohledného parkuru shodil
předposlední oxer. To ho tak rozhodilo, že před
závěrečnou stacionátou zůstal stát. Nakonec
z toho bylo 11 bodů. Nezachránil to ani Kevin
Staut s 10letou ESTOY AQUI DE MUZE HDC
(Malito De Reves), kterému oba závěrečné skoky
spadly.

Zase Holandsko
Nepřesvědčivě zahájili i Holanďané, když

Jeroen DUBBELDAM s hnědákem ZENITH SFN
(Rash R) dvakrát chyboval. Pak šli ale Maikel van
der Vleuten s hřebcem VDL GROEP VERDI TN
N.O.P. (Quidam de Revel), Jur Vrieling se 14letým
hnědákem VDL BUBALU (Baloubet du Rouet)
i Gerco Schröder s belgickým ryzákem GLOCK'S
LONDON N.O.P (Nabab de Reve) čistě. Nakonec
byli jediní a Holanďané tak s nulou zvítězili.

Výborní byli i Švédové, které podrželi bez-
chybní Peder Fredricson s běloušem H&M SIBON
(Sibon W) a Henrik von Eckermann se skvělým
12letým hnědákem CANTINERO (Cento). Se
čtyřmi body byli druzí.

Přes hrozivých pět chyb Dirka Demeersmana
se na děleném třetím místě s osmi body udrželi
Belgičané. Bylo to především zásluhou bez-
chybného benjamínka týmu Oliviera Philippaertse
s bílým holštýnským hřebcem CABRIO VAN DE
HEFFINCK (Cassini I).

Spolu s Belgičany byli na třetím místě i Ka-
naďané a Němci. Z Kanaďanů měl nulový
výsledek rodilý Francouz Yann Candele s ryzkou
SHOWGIRL (Gold de Becourt) a z Němců to byl
Daniel Deusser  se skvělým běloušem CORNET
D'AMOUR (Cornet Obolensky).

V italském týmu zazářil bezchybný Luca Maria
Moneta s 13letým hnědákem NEPTUNE
BRECOURT (Cumano). Italové a s nimi i Brazilci
byli s dvanácti body šestí a finálovou osmičku se
čtrnácti body uzavírali Britové.

Zklamaní Američané měli šestnáct a domácí
Španělé sedmnáct. Francouzi, stejně jako
Australané nasbírali dvacet čtyři. Nepomohla jim
ani Edwina Tops-Alexander s mohutným hně-
dákem EGO VAN ORTI, která byla s pěti chybami
škrtaná.

Předposlední s devětadvaceti body skončilo
tříčlenné družstvo Kataru a čtrnáctí Venezuelané
měli třicet dva body. 

Nasbírané body se však do dalších kol ne-
přenášely a v obou závěrečných soutěžích se
začínalo od nuly. 

jsme dnes chtěli vyhrát. Celkové umístění je pro
nás ale velkým zklamáním.“

Zatím co Američané přijímali své vítězství
s ambivalentními pocity, Australané se radovali.
Za všechny to vyjádřil šéf jejich týmu Stevie
Macken, syn irské skokové legendy Eddieho
Mackena: „Čtyři jezdci, kteří zde dnes startovali,
jsou naší nadějí do budoucna. Předvedli velmi
dobré výkony a porazit USA by bylo jen třešničkou
na dortu. Snažíme se stále zlepšovat a s dnešním
výsledkem jsme velmi spokojeni.“

Z celkové částky 300 tisíc EUR získala USA 80
a Austrálie 74 tisíce. Francouzi si odvezli 57
a Španělé 40,6. Na Venezuelce zbylo 29,6
a reprezentanti Kataru inkasovali 18,8 tisíce EUR.

Stejná čtveřice,
další zlato pro Holandsko

Velké finále v sobotu večer bylo holandským
galapředstavením. Parkur byl znovu hodně tech-
nický a problémy dělaly hlavně obě kombinace,
především dvojskok, oxer – stacionáta v zá-
věrečné pasáži. V případě rovnosti bodů o pořadí
rozhodoval čas započítávaných jezdců. Oproti
prvnímu kolu došlo ve startovním poli k jediné
změně, když v belgickém týmu nevýrazného Dirka
Demeersmana nahradila výborná Judy-Ann
Melchior. 

V brazilském družstvu byl nejlepší Pedro
Veniss s hřebcem s QUABRI DE L'ISLE
(Kannan), který měl jen jeden bod. Dobrý byl
s jednou chybou i Marlon Zanotelli. Doda de
Miranda však chyboval dvakrát a Rodrigo Pessoa
dokonce třikrát. Celkových 13 bodů znamenalo
poslední osmou příčku.

Stejný počet bodů nasbírali i Italové. Luca
Maria Moneta, Piergiorgio Bucci i Lorenzo de
Luca jednou zaváhali a posledně jmenovaný
k tomu nestihl časový limit. Lepším časem se však
dostali na sedmé místo. 

Šestí skončili Britové. Hlavní zásluhu na to měl
bezchybný Spencer Roe s hnědákem WONDER
WHY (Padinus). Jednu chybu udělal mladý
William Whitaker a Joe Clee chyboval dvakrát.

Nespokojení z výsledku jsou určitě pátí Němci.
Ti přijeli v nejsilnější možné sestavě. Christian
Ahlmann s hřebcem CODEX ONE však nadělal
8 bodů, Marcus Ehning s veteránem PLOT BLUE
dokonce 16, a jednu chybu měl i Ludger
Beerbaum s bělkou CHIARA. Jediný čistý byl
Daniel Deusser se skvělým hřebcem CORNET
D'AMOUR (Cornet Obolensky).

Ze čtvrtých Belgičanů se nejlépe dařilo Judy-
Ann Melchior s bělkou AS COLD AS ICE Z (Artos
Z), která inkasovala jen bod za čas. Olivier
Philippaerts i Pieter Devos zaváhali jednou
a škrtaný Niels Bruynseels dvakrát.

Ve švédském týmu byly tentokrát dvě hvězdy.
Malin Baryard-Johnsson se 14letým hřebcem
H&M TORNESCH (Lux Z) a Henrik von
Eckermann s objevem konkůru 12letým
belgickým hnědákem CANTINERO (Cento). Oba
byli bez chyby a 8 bodů, které měl Peder
Fredricson, byly také celkovým výsledkem týmu
na třetí příčce . 



z britského týmu do crosu nenastoupila.
Převaha Německa tak již byla jasná.
Všichni čtyři členové družstva byli
v individuálním hodnocení v první desítce
(1. Andreas Ostholt - PENNSYLVANIA 28,
2. Andreas Dibowski - FRH BUTTS
AVEDON, 3. Anna-Maria Rieke - PETITE
DAME a 7. Josefa Sommer - HAMILTON
24. Druhá skončila Velká Británie před
Irskem. Letošní nadvláda Německa je
zřetelná a německý tým zvítězil v Poháru
národů v řadě již po páté. Před zá-
věrečným startem v Boekelu tak vedli
Němci s 64 body před Velkou Británií (54)
a Francií (50). Čtvrtá příčka patřila

v té chvíli Irsku, ovšem
již se značným odstu-
pem (22). 

Boekelo
Závěrečné 9. kolo FEI

Nations Cup Eventing
se konalo v holandském
Boekelu 9. - 12. října.
Zde se ovšem Něm-
cům nevedlo. Sandra
Auffarth (THE BLUE
FRONTIER) musela od-
stoupit již v průběhu
drezury a druhý člen
týmu Andreas Ostholt
(PENSYLVANIA 28) ne-
dokončil parkur. Bodová pe-
nalizace tak stačila jen na
8. místo. Díky tomu se Němci
museli obávat o své postavení
v celkovém hodnocení Poháru
národů. Průběžně druhá Vel-
ká Británie si totiž i v Boekelu
vedla velmi dobře a nakonec
ji od celkového prvenství
dělily necelé dva body. V ko-
nečném zúčtování se tak
přiblížila k Německu na rozdíl
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Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

Dva bezchybné jezdce měli i výborní Kanaďané. Byla to Tiffany Foster s tm.
hnědákem TRIPPLE X (Namelus R) a spolu s ní i olympijský vítěz Eric Lamaze
s 10letým hnědákem ZIGALI PS (Kigali). Oba zbývající, Yann Candele i Ben
Asselin udělali 4 body. 

Soutěž však suverénně ovládli novopečení mistři světa z Holandska. Jeroen
Dubbeldam byl tentokrát precizní a úžasní byli i Maikel van der Vleuten i Jur
Vrieling. Už po třech jezdcích měli na kontě pro ostatní týmy nedostižnou nulu.
Startoval i Gerco Schröder, který chtěl být podílníkem v prémii pro dvojnásobně
bezchybné, ale jakmile mu spadla první bariéra, tak s lehkým srdcem vzdal. 

Bonus 200 tisíc EUR za čisté parkury v obou kolech si rozdělili vítězní
Holanďané Jur Vrieling a Maikel van der Vleuten a s nimi Henrik von
Eckermann ze Švédska a Němec Daniel Deusser. 

Na dotacích pro družstva získali Holanďané 500 tisíc, Kanaďané 300 a Švédi
200 tisíc EUR. Belgičané si odvážejí 135 tisíc, Němci 110, Britové 90, Italové 85
a Brazilci 80 tisíc. 

Konkůr byl skvělým vyvrcholením sezóny na otevřených kolbištích
a můžeme se jen těšit, co nám přinese příští ročník. Kompletní výsledky na
www.csiobarcelona.com.

Jezdci s Gaudího katedrálou Sagrada Família za zády

Všestrannost národů 2014 v cíli Foto FEI

Foto FEI

Vítězný tým Německa ve Waregemu: (zleva) Andreas Ostholt,
Anna-Maria Rieke, Josefa Sommer a Andreas Dibowski

Individuálním vítězem se v Boekelu stal Francouz
Thomas Carlile na teprve 8letém SIROCCO DE GERS

Waregem
Předposlední závod započítávaný do seriálu

FEI Nations Cup Eventing 2014 se konal
v belgickém Waregemu ve dnech 25. - 28. zá-
ří (www.eventingwaregem.be). Na startu
CICO3* bylo 51 dvojic a bodování Poháru
národů se zúčastnilo pět družstev. Trať stavěl u
nás dobře známý Tom Ryckewaert, který byl
i ředitelem závodů. Od prvních dvou drezurních
dní bylo ve vedení Německo, které prvenství
udrželo i po sobotním parkuru.

Před krosem však nebyl jejich odstup od
druhé Velké Británie nijak obrovský. Německu
pomohlo, že Lucy Wiegersma s MR. CHUNKY

pouhých 4 bodů. Třetí v Boekelu skončili
Holanďané. 

Individuálním vítězem se stal 27letý Francouz
Thomas Carlie na SIROCCO DU GERS. Trofej
FEI Nations Cup Eventing 2014 si odnesli
Němci (67) před Velkou Británií (63) a Francií
(55). Kompletní výsledky z Boekela na
www.military-boekelo.nl
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Soutěžní podzim je svědkem vyvrcholení řady celoročních
seriálových soutěží. Na začátku září (6. 9 .) se tak stalo
v Mostě, kde měl po pěti kolech svoje finále SaS Cup 2014.
V závěrečném Superfinále (-L*-) zvítězila Vladimíra Kozáková
na GRAMONT.

Kalendář 2015 - ZDARMA
Společnost Equinet, která provozuje portály Jezdci.cz a EquiTV.cz, se rozhodla

vydat stolní Jezdecký kalendář pro rok 2015. Vyjde začátkem prosince v nákladu
5 000 kusů a distribuován bude bezplatně. Výrobní náklady budou pokryty inzercí.
Nabídka propagace jezdeckých závodů, hipologických akcí, obchodů s jezdeckými
potřebami a vším co souvisí s jezdeckým sportem a chovem koní, je pro případné
zájemce stanovena za inzertní plochu 8 x 3 cm 2 500,- Kč (+ DPH). V této ceně je
navíc i  20 kalendářů. Za využití inzertní plochy 12 x 3 cm v hodnotě 3 500,- Kč
(+ DPH) pak inzerent získá 30 kalendářů.

Každá z 53 stran bude obsahovat kalendárium s rozšířeným prostorem pro ví-
kendové dny, kde budou uvedeny termíny důležitých jezdeckých akcí. Součástí
stránky bude i fotografie rozměru 12 x 10 cm. Chovatelé budou moci při zakoupení
inzertní plochy 12 x 3 cm využít centrální fotografii za příplatek 3 000,- Kč (+ DPH)
k prezentaci plemenných hřebců. I takový inzerent obdrží 30 kusů kalendáře zdarma. 

Výtisky, které nebudou distribuovány mezi inzerenty, budou od 1. prosince bez-
platně k odběru v kontaktním místě společnosti Equinet v Praze – Holešovicích
(Partyzánská 26, metro Nádraží Holešovice) a dále na vybraných distribuč-
ních místech, zejména v obchodech s jezdeckými potřebami. Kalendář bude
zdarma ke stažení v tiskovém formátu PDF i na  internetových stránkách
www.jezdeckykalendar.cz. Inzerce se tak dostane k tisícům dalších příznivců
jezdectví. Podrobné informace naleznete na výše uvedené adrese, příp. na
tel.: 606 382 315 (Josef Malinovský).

Osmý ročník Pražského skokového Derby vyhrál v Praze na Gabrielce
v sobotu 11. října Jaroslav Abík na SCARFACE (JK Korzár Humpolec).
V soutěžním poli 18 dvojic byli pouze dva čistí a rozdílem více jak deseti
vteřin skončila druhá loňská vítězka Klára Svobodová na SALINA
(Vezdratězdrav)

Foto K. Návojová
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Champions Tour
v Hradišku

Babí léto zatím netlačí jezdecké soutěže do
hal a tak s největší pravděpodobností i Cham-
pions Tour 2014 bude ve dnech 18. - 19. října
probíhat v Hradištku na otevřeném kolbišti.

Rozpis závodů obsahuje soutěží od -Z- do
-ST*-. Uzávěrka přihlášek je v pátek 17. říj-
na a plánovaný začátek soutěží každý den
v 8.00 hodin. Všechny podrobnosti naleznete na
www.equus-kinsky.cz

Jump and Drive 
Winter Tour podruhé
Sezona 2014 se pomalu chýlí ke konci a jez-

decký sport se přesune do hal. JK Jezdci.cz ve
spolupráci s SK Artego a dalšími pořadateli
připravují 2. ročník seriálu halových závodů pod
názvem „Jump and Drive Winter Tour 2015 –
zimní jezdecký pohár“. Celou sérii, ve které se
budou pravidelně po týdnu střídat halové sko-
kové závody se závody  spřežení, zahájí
31. ledna v Hradištku u Sadské. Soutěže
spřežení by se měly také konat ve Slatiňanech
a Trojanovicích. 

Stejně jako v letošním roce vyvrcholí seriál
finálovými soutěžemi v rámci Jezdeckého fes-
tivalu v Lysé nad Labem. Finále 2015 je plá-
nováno na 18. – 22. března. Více podrobností
naleznete na webu www.jezdeckypohar.cz,
kde jsou schválená pravidla seriálu. Průběžně
budou doplňovány informace o přípravách
a průběhu celé Tour.

Foto J. Gebauer

V sobotu 4.října proběhlo v Trojanovicích
8. kolo Pony ligy. V Pony extra lize na parkuru
stupně SP zvítězila Valentýna Poláchová na
BEN 8 (Stáj Zwinger). Stejné jezdkyni se
dařilo i v soutěži LP, kde s BENEM 8 skončila
druhá a navíc na MARSCHALL (foto)
zvítězila v konkurenci 20 dvojic i v oblastním
Stylšampionátu.

V pondělí 13. října zemřel po dlouhé
a těžké nemoci dlouholetý člen TJ Jiskra
Troja ing. Miloslav Urban. Do poslední
doby působil jako aktivní rozhodčí a svým
nezaměnitelným hlasem komentoval také
řadu jezdeckých závodů, zejména na
Trojském ostrově.  

Ve dvouhvězdovém -L- v Poděbradech
zvítězil 4. října mezi 23 dvojicemi Vladimír
Kukla na JINA 1 (Lysá n.L.)

Foto I. Neumannová
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