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Inzerce

Nové logo ČJF
Na březnovém zasedání VV ČJF

byla schválena nová podoba oficiál-
ního loga ČJF. Nové logo se kapitá-
nům naší federace zdá jednodušší
a praktičtější v běžném použití. Pou-
žíváno bude především na propa-
gační materiály a také jako oficiální
označení funkcionářů ČJF.

Dosavadní lo-
go, (vlevo), které
bylo inspirováno
historickou pečetí
Přemysla Otaka-
ra II ze 13. století
(dole), zůstává
znakem České
jezdecké federa-
ce pro zvláštní
příležitosti.

Nové logo vyhotovilo studio Vivart
Vladimíra Valenty a bude používáno

v souladu s výkla-
dem, který hodlá
ČJF vypracovat. Ve
formě odznaku
ČJF jej s nápisem
OFFICIAL budou
nosit funkcionáři
ČJF, tak jak jim
ukládá nedávno
schválený 

kodex o ošacení rozhodčích.

Nové Město nad Metují
www.prim.cz

V Praze se dvě úterý po sobě konaly tiskové konference k rozbíhající se jezdecké sezóně 2013.
První pořádala agentura Via Solaris a byla zaměřena především na Skokový pohár. Ten bude marke-
tinkově i nadále zajišťovat. Druhou pak organizovala přímo ČJF.Ta se věnovala především domácím me-
zinárodním závodům, seriálům či plánovaným zahraničním startům českých reprezentantů na evrop-
ských a světových šampionátech a pochopitelně i všem dalším důležitým akcím roku 2013.

Hatla míří do Badmintonu
Jaroslav Hatla zahájil sezónu na britských

ostrovech dobře a na národních závodech
v Burnham Market 28. -30. března startoval
v tříhvězdové úrovni hned se třemi koňmi. Ved-
le již na této úrovni prověřeném Westwinds EL
DIVO se mezi téměř 40 startujících postavil
i v sedle Westwinds DIEGO a SECOND SU-
PREME.

Nejlepší v drezuře byl DIEGO, který po vý-
sledku 61,46% zvládl dobře i cros a parkur
a skončil na příjemném 9. místě. SECOND SU-
PREME byl po 20 bodové penalizaci v crosu
23., ale zkušený EL DIVO skončil až třicátý
(dvě chyby na parkuru). Žádný z koní neměl na
trati výraznější problémy.

Sezóna 2013 je velmi důležitá pro další spor-
tovní plány českého jezdce.Ty jistě ovlivní ME ve
Švédsku, které naznačí případné ambice pro
Světové jezdecké hry 2014 v Normandii.

Moudřejší budeme po CCI**** v Badminto-
nu, který se stane pro naší dvojici důležitým
mezníkem na cestě mezi světovou elitu. Tento
první skutečný vrchol světové všestrannosti ro-
ku 2013 se koná ve dnech 2. - 6. května. Jaro-
slav Hatla je do Badmintonu přihlášen s West-
winds EL DIVO, který má jako jediný z Hatlo-
vých koní splněnu kvalifikaci pro čtyřhvězdovou
soutěž. Přes jarní problémy na parkuru je jedi-
ným koněm stáje, který je momentálně scho-
pen tuto obtížnost zvládnout. Podle vyjádření
manažerky stáje Zory Krásné je současná ne-
pozornost na parkuru přičítána jarní preferenci
drezurní přípravy. Vše o Badmintonu můžete
průběžně sledovat na 
www.badminton-horse.co.uk

Pouze -T- a bez tolerance
Zásadní informací, která zazněla na tiskové

konferenci Skokového poháru (9. 4.) bylo, že
v zájmu zvýšení sportovní úrovně budou
všechna kola ČSP minimálně na úrovni -T*-
(145 cm s nulovou tolerancí).

První dvě kola budou navíc stavět zahranič-
ní stavitelé a v Martinicích je to již tento víkend
(18. - 21. duben) Eduard Petrovič. Do Velké
ceny Martinic bylo v úterý 16. dubna přihláše-
no 35 dvojic. Program neděle sledujte na
www.csi-martinice.cz/live-tv

Obtížnější i MČR
Obtížnost významných skokových soutěží

v ČR by měla být nadále zvyšována a i na
MČR, které se koná 5. - 7. července v Ptýro-
vě, bude pro seniorskou kategorii připraveno
1. kolo úrovně -T*-, 2. kolo -T**- a 3. kolo -T***-
(160 cm/220 cm, bez tolerance).

Podruhé v Anežském klášteře
Zástupci médií se již podruhé sešli s předsta-

viteli ČJF v prostorách Anežského kláštera, kde
byli seznámeni se základními obrysy jezdecké

sezóny 2013.Té pochopitelně vévodí mezinárod-
ní závody a národní šampionáty. Mezinárodních
závodů bude na území ČR deset a národních
šampionátů čtrnáct.

Visegrad Cup ve všestrannosti
Pořadatelskou novinkou bude mezinárodní

seriál Visegrad Cup ve všestrannosti, který
v sezóně 2013 proběhne na území ČR, Slo-
venska a Maďarska. Soutěžit se bude ve třech
věkových kategoriích jezdců (1. děti do 14 let
na úrovni -ZK-, 2. junioři od 15 do 18 let
a amatérští jezdci, kteří ještě nestartovali
v jednohvězdové národní soutěži na úrovni -
ZL-, 3. jezdci od 19 let na úrovni CNC) a ve
dvou věkových kategoriích koní (koně do 5 let
na úrovni -ZK- a koně šestiletí a starší na úrov-
ni CNC).

Ve třech kvalifikacích budou soutěžící získá-
vat body podle umístění (10 bodů za 1. místo)
a při finále bude bodový zisk dvojnásobný. Ví-
tězem se stane jezdec, který získá v součtu
kvalifikačních kol a finále nevyšší počet bodů.
Každé ze tří kol budou rozhodovat zástupci
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(Dokončení ze str 1)

Dvě tiskovky...

Na slovenské MS dvojspřeží do Topolčianek se určitě těší česká
jednička a světová dvojka Martin Gössl, který patří k favoritům i při
Rudolfově poháru v Kladrubech nad Labem

všech tří zemí s hlavním rozhodčím z pořáda-
jící země. Jednotlivá kola seriálu Visegrad Cup
budou: 27. - 28. dubna - Pinciná/Lučenec
(SVK), 7. - 9. června Panská lícha - Brno a 19.
- 20. října v Bábolně (HUN), kde se bude sou-
časně konat i letošní finále. Pořadatelství finá-
le bude pochopitelně mezi zeměmi rotovat.

Kam na šampionáty?
Hlavní pozornost nejpopulárnější jezdecké

disciplíny skákání je letos upřena na Mistrov-
ství Evropy seniorů v dánském Herningu (19.
- 25. srpna). Zatím o účast projevili zájem Jiří
Luža, Aleš Opatrný, Zuzana Zelinková, Jiří
Skřivan, Ondřej Zvára, Martin Matějka a Josef
Kincl.

Mladší kategorii komplikuje účast na ME
místo konání, kterým je jihošpanělské Vejer
de la Frontera (16. - 21. července), vzdálené
téměř 3000 kilometrů od ČR. Kvalifikovaní
jezdci a majitelé koní tak budou jistě pečlivě
zvažovat, zda má smysl tak náročnou cestu
absolvovat. Kvalifikaci má splněnou Barbora
Tomanová. Další jezdci o ni usilují.

Drezuristé budou vyjíždět především na
CDI v okolních zemích. O účast na mistrovství
Evropy (společně se skokovým ME v dán-
ském Herningu) se pokusí naše jednička
Ema Jančářová.

Junioři a mladí jezdci mají své evropské
mistrovství ve francouzském Compiegne od
10. do 14. července. Na případnou účast se
připravují mladé jezdkyně Barbora Dvorníko-
vá, Kamila Kotyzová a Pavla Hašková a juni-
orka Barbora Marešová.

Český Slovák, slovenský Čech
Disciplína spřežení se připravuje především

na MS dvojspřeží v Topolčiankách ve dnech
28. srpna až 1. září. Z jezdců pomýšlejících na
nominaci pro český tým je na prvním místě
Martin Gössl (v roce 2012 druhý ve světového
žebříčku dvojspřeží) a dále Jiří Nesvačil ml.
(světová „čtyřka"). Poněkud překvapivě se do
českých barev vrací i Josef Hrouda. Ten
v uplynulých sezónách na mezinárodní scéně
vystupoval jako Slovák, ale ukázalo se, že ze
slovenské strany nebyly splněny oficiální
náležitosti nutné při změně občanství, a tak
se Josef Hrouda musí o případnou no-
minaci do Topolčianek utkat se svými českými
kolegy.

Letos je připravováno i mistrovství Evropy
čtyřspřeží. Konat se bude v Budapešti 26. -
29. září. Určitě se o nominaci bude pokoušet
Jiří Nesvačil st., který od loňské sezóny star-
tuje s novým spřežením opět za Moravský
Krumlov. Ostatní případní zájemci o reprezen-
taci musí svoji výkonnost teprve prokázat.

Do Švédska a Francie
Všestrannost má v roce 2013 také mist-

rovství Evropy ve všech věkových kategori-

ích. Seniorská se koná ve švédském Malmö
29. srpna - 1. září. Kvalifikaci má již splně-
nou Jaroslav Hatla. O její splnění se budou
ještě pokoušet Jiří Machovec a Petr Vese-
lovský.

V kategorii juniorů mají splněnou kvalifikaci
pro ME, které se koná 12. - 15. září ve fran-
couzském Jardy, Antonín Vrtek, Kristýna Ša-
malová a Anežka Lexová. Splnit si ji ještě mo-
hou Tomáš Němec, Barbora Kamírová, Vero-
nika Plucarová a Michaela Balounová.

Další evropské mistrovství v ČR
Jezdci discipliny vytrvalost budou jistě po-

kračovat v masivní účasti na mezinárodních
závodech i v roce 2013. MS juniorů a mladých
jezdců je v Tarbes (FRA) od 26. do 27. čer-
vence. O účast budou usilovat: Natálie Terbe-
rová, Luisa Kopecká, Karolína Pflugová, Kris-
týna Zahálková, Tereza Hrubá, Dana Moudrá.

Seniorské ME bude v Mostě 12. do 15. zá-
ří. Českou republiku by na něm mohli repre-
zentopvat Pavlína Pflugová, Silvie Lorenzová,
Kateřina Hemzalová, Lada Hrabalová a Tere-
za Kopecká.

Zase Ebreichsdorf
Voltiž má letos ME jak pro juniory, tak se-

niory. Oba šampionáty se konají společně
v rakouském Ebreichsdorfu od 30. červen-

ce do 4. srpna. Předpokládána je účast v in-
dividuální kategorii juniorů, juniorek, senio-
rů, seniorek a i v týmových soutěžích.

U reiningu je prozatím vypsán pouze termín
ME seniorů v německém Augsburgu od 28.
srpna do 1. září.

Reiningovou komisi však více zajímá avizo-
vané ME juniorů. To ovšem není ještě oficiálně
vypsáno. Zájem je uspořádat projevilo italské
Manerbio, ale zatím jen formou dotazníku, zda
by národní federace poslali družstvo nebo jed-
notlivce. Doposud tak není jisté, zda se junior-
ské mistrovství Evropy bude vůbec v letošním
roce konat.

Všechno v Arezzu
Pony jezdci se připravují na ME ve všech

disciplínách v italském Arezzu ve dnech 23.
do 28. července. O účast ve všestrannosti usi-
lují Šárka Votavová, Marie Dvořáková a Vikto-
rie Theimerová. Dále účast zvažuje i Anežka
Lexová, která se připravuje i na ME-C juniorů
v Jardy. V drezuře snad Barbora Kamírová
(zraněný pony), zájem projevila i Tereza Mar-
kusková. Mezi skokany je možná účast Šárky
Tůmové.

Všechny výjezdy záleží pochopitelně na
splněné kvalifikaci a na zdravotním stavu koní
a jezdů. Aktuální informace o zahraničních vý-
jezdech přináší ČJF na www.cjf.cz

Foto J. Malinovský

Foto R. Němcová

Za ČJF zasedli za předsednický stůl tiskové konference prezident ing. Jaroslav Pecháček, vice-
prezidentka pro ekonomiku Dana Denková a generální sekretářka Lucie Spiwoková



Sports Forum FEI
Ve dnech 2. - 9. dubna se v Lausanne konala

konference Sports Forum 2013. Delegáti jednali
v různých komisích a z jejich zasedání vzešla
celá řada zajímavých návrhů a úvah.

Spřežení
Pro soutěže spřežení byl diskutován systém

kvalifikací s označením obtížnosti pomocí hvěz.
Uvažována byla i možná benevolence v pořadí
jednotlivých částí soutěže spřežení tak, aby byla
podpořena co největší divácká atraktivita. např.
i s maratonovým vyvrcholením závěrečný den.
Tento rok bude na celém světě uspořádáno 160
mezinárodních závodů spřežení a proto je po-
třebné podpořit jejich diváckou atraktivitu.

Drezurní Pohár národů
Drezurní sekce diskutovala především  mož-

nost vytvoření mezistupně mezi výkonostmi GP
a střední tůrou. V současné době je na světě cca
660 koní úrovně GP, kteří ale mají velmi málo
možností k soutěžení. Překlenutí rozdílu mezi
střední a nejvyšší úrovní by také pomohlo méně
vyspělým zemím.

Zajímavé je také zavedení systému drezurní-
ho Poháru národů, který bude v roce 2013 zku-
šebně uspořádán při CSIO 3* Vidauban (FRA)
- 17. - 20. května, CDIO 5* Rotterdam (NED)
- 19. - 23. června, CDIO 5* Aachen (GER) -
25. - 30. června a pokud bude potvrzeno tak i při
CDIO 3* Hickstead (GBR) - 1. - 4. srpna.

Již ne pouze peníze
Ve skákání se úvahy ubíraly směrem ke kom-

plexnější klasifikaci úrovně závodů vzhledem
k počtu bodů přiznávaných do světového žebříč-
ku. Sekce také navrhla přezkoumání a případ-
nou revizi pravidel při posuzování doskoku vod-
ního příkopu, jezdeckých přileb a zadních kama-
ší, které se často nepoužívají pouze jako ochra-
na před zraněním. Info na www.fei.org
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Ve dnech 12. - 14. dubna se zúčastnila rozsáhlá česká výprava CSN v rakouském Markgrafneusiedelu. Vítězství přivezli Tomáš Plšek a Sofie Najmano-
vá. Tomáš Plšek na pony SAMARA zvítězil dvakrát a Sofie Najmanová byla první nejenom na pony NIGHT BEAUTY, ale zcela opanovala dětskou kate-
gorii na velkých koních, když na bělouši TAZ TIMES proměnila v prvenství všech svých pět startů v úrovni 105 - 115 cm.

Nový manažer
skokové komise

Ve středu 10. dubna odvolal VV ČJF z funkce
manažera skokové komise Václava Drbala
a rozpustil skokovou komisi.

„Důvodem pro odvolání manažera skokové
komise bylo dlouhodobé neplnění zadaných
úkolů, nesystematičnost práce, nestálost názo-
rů a nejednotnost výkladů informací z jednání
skokové komise a výkonného výboru, čímž vzni-
kala dezinformovanost jezdecké veřejnosti“,
upřesnil viceprezident VV ČJF pro sport
Ing. Milan Theimer.

V pátek 12. dubna byl následně novým ma-
nažerem jmenován Petr Švec. VV ČJF součas-
ně stanovil datum pro odevzdání návrhu nových
členů skokové komise. Termín pro odevzdání je
pátek 3. května. Nová skoková komise bude
ustanovena na jednání VV ČJF ve středu
7. května 2013.

Aktivní Panská Lícha
Hned dvě mezinárodní střetnutí organizují pořa-

datelé v areálu Panská Lícha v Brně. Pouhé dva
týdny po mezinárodních závodech ve všestran-
nosti   21. - 23. června se zde uskuteční jubilejní
15. ročník drezurního Světového poháru - Velké
ceny Brna.

Rozpis nabídne soutěže pro kategorii CDI-W, ale
také CDI3*-J-P. Nedělním vyvrcholením bude Grand
Prix Special, ale pojedou se i volné sestavy juniorů,

dále volná sestava Intermediate I (malá runda)
a volná sestava Grand Prix.

Světový pohár bude jedním ze 14 kvalifikačních
kol ročníku 2013 - 2014. Finále Světového poháru
v drezuře ročníku 2013/2014 se uskuteční v dubnu
2014 ve francouzském Lyonu.

Účastníci brněnského SP budou sbírat nejen bo-
dy do žebříčku Světového poháru, ale v Brně se po-
jede i o kvalifikační body pro mistrovství Evropy se-
niorů v dánském Herningu. Kvalifikační body budou
závodníci sbírat v úloze Grand Prix u pětihvězdičko-
vých rozhodčích - Poláka Wojteka Markowskiho
a Němce Gotthilfa Riexingera.

Ve stejné úloze a u stejných rozhodčích mohou
získat jezdci kvalifikaci i pro Světové hry 2014 ve
francouzské Normandii. Pořadatelé doufají, že se
brněnské Grand Prix zúčastní i nejlepší Polka
a účastnice OH 2012 Katarzyna Milczarek, která
v Brně zvítězila v roce 2012.

Novým manažerem skokové komise byl jme-
nován Petr Švec

Hledají se dobrovolníci
Sedmé světové jezdecké hry se blíží. V pon-

dělí 8. dubna bylo zahájeno symbolické odpočí-
távání zahajovacího dne 23. srpna 2014, do kte-
rého zbývá 500 dní.

Slavnostní zahájení na stadionu Caen d’Or-
nano bude sledovat 20 000 diváků. Program her
se rozeběhne v pondělí 25. srpna a závěrečným
dnem bude neděle 7. září.

Organizátoři prezentovali, že veškeré příprav-
né práce nyní běží podle schválených harmono-
gramů. Podle něho byl ve středu 10. dubna za-
hájen nábor 3 000 dobrovolníků, kteří budou ná-
pomocni při organizaci SJH 2014. Pořadatelé
vyzývají všechny milovníky jezdeckého sportu
a za jejich iniciativu a práci nabízejí možnost být
v centru dění při organizaci sedmých jezdec-
kých her. Pořadatelé očekávají 500 000
návštěvníků.

Uchazeči o dobrovolnou práci v Normandii
musí být starší 18 let a být k dispozici po celých
14 dní Her. Prvních 1 000 dobrovolníků bude vy-
školeno při zkušebních akcích již v roce 2013.
Nábor můžete on line sledovat a popřípadě se
ho i zúčastnit na 
www.alltechfeiwegnormandy2014.com

Za Saudský jezdecký fond oficiálně představil
v Lausanne Sami Al Duhami trofej pro vítěze
Furusiyya FEI Nations Cup 2013, kterou převzal
generální tajemník FEI Ingmar De Vos (vlevo) 



V samém centru
Paříže na slo-
vutném bulváru
Champs-Elysees,
v nádherném se-
cesním pavilonu
Grand Palais, uspo-
řádal výrobce luxus-
ních dámských do-
plňků Hermés o dru-
hém dubnovém ví-
kendu již čtvrtý roč-
ník pětihvězdičkové-
ho skokového kon-
kůru Saut Hermés.
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Tentokrát o luxusní kabelky

Třikrát Hermés
Velkorysé dotace přilákaly vynikající světo-

vou konkurenci, parkury stavěl věhlasný ně-
mecký mág Frank Rothenberger a vstupenky
byly beznadějně vyprodané.

V páteční Prix Hermés Sellier, klasické „150"
na čas bez rozeskakování, triumfoval za pod-
pory nadšených Pařížanů Roger Yves Bost
s 15letým hřebcem CASTLE FORBES VIVAL-
DO VH COSTERSVELD (Clinton). Byl o více
než vteřinu rychlejší než stejně oslavovaná Pé-
nélope Leprevost s 12letou hnědkou NAYANA
(Royal Feu). Třetí příčku obsadil švýcarský ma-
tador Pius Schwizer na 11letém tm. hnědáku
VERDI III (Hors la Loi II) a čtvrtý byl Marcus
Ehning s hřebcem PLOT BLUE (Mr. Blue). Na
pátém místě se umístila švýcarská naděje Ja-
nika Sprunger s běloušem JL'S KOMPARSE
(Kolibri) a na šestém další domácí hrdina Si-
mon Delestre s 10letou tm. hnědkou WHISPER
(Gentleman).

Pénélope a Marcus
Stěžejní sobotní soutěží, dotovanou částkou

sto tisíc EUR, byla dvoukolová „160" Le Saut
Hermés. Utkalo se zde deset vylosovaných
dvojic, vždy jedna jezdkyně a jeden jezdec, slo-
žených z těch nejlépe umístěných v páteční
kvalifikaci. Při shodném počtu bodů rozhodoval
o výsledku součet časů druhého kola. Žádné
dvojici se nepodařilo přejít všechny čtyři parku-
ry čistě a prvních šest příček obsadily týmy se
čtyřmi body. Nejrychlejší byla dvojice Pénélope
Leprevost na 9leté NICE STEPHANIE (Carden-
to) a Marcus Ehning s 16letým PLOT BLUE.

Druzí skončili Meredith Michaels-Beerbaum
s 12letým tm. hnědákem UNBELIEVABLE
a Pius Schwizer s holštýnem POWERPLAY.

Třetí bylo španělsko-francouzské duo Pilar
Lucrecia Cordon s ryzákem NUAGE BLEU (Fil-
dor de Largival) a Simon Delestre na WHIS-
PER. V prvních třech dvojicích chybovaly pou-
ze dámy a všechny tři ve druhém kole.

Čtvrtý skončil ukrajinsko-holandský pár Kat-
harina Offel s běloušem CHARLIE (Cornet
Obolensky) a Marc Houtzager s 16letým hřeb-
cem STERREHOF'S OPIUM (Polydor). Pátí
skončili Janika Sprunger s ryzákem PALLOU-
BET D'HALONG (Baloubet du Rouet) a Rolf-
Göran Bengtsson se 14letým holštýnem
CASALL LA SILLA (Caretino).

Šesté místo obsadili Malin Baryard-Johns-
son s vraníkem BALTIMOR (Baloubet du Rou-
et) a Steve Guerdat s bílým holštýnem CLAIR
II (Clairway).

Nejrychlejší byl Ludger
Vydařený konkůr vyvrcholil v neděli Grand

Prix Hermés. Pro prvních dvanáct umístěných
měli pořadatelé připravenou dotaci ve výši 200
tisíc EUR. Parkur nebyl pro přítomné jezdce až
tak náročný a každá jednotlivá chyba zname-
nala konec nadějí. Na startu se představilo tři-
cet osm jezdců a čtrnáct nejúspěšnějších se
kvalifikovalo do rozeskakování.

Do limitu se nevešla Edwina Tops-Alexan-
der s velmi nadějným 10letým hnědákem
EGO VAN ORTI (Vigo d'Arsouilles) a stejně
dopadl i mladý Španěl Manuel Aňon na RAC-
KEL CHAVANNAISE (Voltaire). Překvapením
byly tři chyby na kontě vítězné olympijské dvo-
jice Steve Guerdat - NINO DES BUISSON-
NETS (Kannan). Rozeskakování bylo poměr-
ně dlouhé, se čtyřmi obraty a potíže dělala
kombinace, nepříjemná stacionáta z vlnitých
prken proti hledišti a jak už to bývá, i závěreč-
ný oxer.

Zahajovala Meredith Michaels-Beerbaum
s 11letou tm. hnědkou BELLA DONNA (Baldini
II). Snažila se, ale mohutná holštýnka přece
jen nejde tolik rozhýbat a dalo se tušit, že čas
nebude z nejrychlejších.

Rolf-Göran Bengtsson s 16letým hřebcem
QUINTERO LA SILLA (Quantum) byl skoro
o dvě sekundy rychlejší a ostatní se museli
hodně snažit.

Pilar Lucrecia Cordon s NUAGE BLEU pře-

hnala tempo na závěrečný oxer, ale stejně by
to nestačilo. Pomalejší byl i Američan Kent Far-
rington s běloušem UCEKO a ještě k tomu sho-
dil již zmiňovanou prkennou stacionátu.

Skvělý čas měl Hans-Dieter Dreher s čer-
ným hřebcem EMBASSY II (Escudo I), ale jen
za cenu chyby na posledním oxeru. Marko
Kutscher  s vysokým holštýnem CASH (Cart-
hago) shodil hned druhý skok a k tomu ještě
závěrečný oxer.

Velký fanklub podporoval Pénélope Lepre-
vost s obdivuhodně skákající klisnou NAYANA,
ale ta chybovala ve dvojskoku.

S velkým zájmem očekávaný Sergio Alvarez
Moya s 13letým běloušem CARLO (Conten-
der) měl smůlu na předposlední stacionátě.

Jak se to dá projet, předvedl všem Ludger
Beerbaum. S 15letým hřebcem CHAMAN
(Baloubet du Rouet) zkrátil na minimum
všechny oblouky a přitom jistou, nikterak zbě-
silou jízdou, snížil doposud vedoucí čas bez-
mála o sekundu.

Napodobit ho chtěl Marcus Ehning. COPIN
VAN DE BROY (Darco) však bez výstrahy vy-
hnul před prkennou stacionátou, Marcus to
nevyseděl a byl diskvalifikován.

Gerco Schröder s 13letým hnědákem
SEOUL (Thunder van de Zuuthoeve) udělal
dvě chyby. Jednou chybovala i Janika Sprunger
s 11letým PALLOUBET D'HALONG. Patrice
Delaveau s hřebcem LACRIMOSO 3 HDC ke
zklamání publika chyboval dokonce třikrát
a spolu s Marcusem Ehningem byli jedinými
účastníky rozeskakování, na které nezbyla
žádná dotace.

Poslední šanci ohrozit vítězství Ludgera Be-
erbauma měla americká hvězdička, 19letá Re-
ed Kessler se skvělou belgickou ryzkou CYLA-
NA (Skipy II). Jela riskantně, sice velmi dobře
z tempa skákala, ale zdaleka nebyla tak jistá
v obloucích. Stálo jí to dvě desetiny, ale i tak
dosáhla krásného druhého místa.

Od ucha k uchu rozsvícený Ludger Beer-
baum si z dekorování odvezl šek na 66 tisíc
EUR a Read Kessler na rovných čtyřicet. Rolf-
Göran Bengtsson dostal prémii ve výši 30 tisíc,
Meredith Michaels-Beerbaum 20 a Sergio
Alvarez Moya 12 tisíc. Hans-Dieter Dreher si
odváží osm tisíc, šest tisíc zbylo na jedinou
domácí reprezentantku Pénélope Leprevost,
po čtyřech tisících si odvezli  Kent Farrington
a Janika Sprunger a po dvou tisících Marko
Kutscher a Gerco Schröder.

Kompletní výsledky naleznete na straně
www.sauthermes.com 
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Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák

Vítězem GP Linz CSI** se v neděli 14. dubna stal Hugo Simon (C T),
který letos oslaví 71. narozeniny

Je to vůbec možné?
V jezdeckém světě se často vyskytují jména,

která se ve výsledkových listinách drží na před-
ních místech řadu let. Přesto existuje jedno
skutečně výjimečné. Jeho držitel svojí sportov-
ní výkonností udivuje již třetí generaci jezdců.
To jméno je Hugo Simon, a tento jezdec v loň-
ském roce oslavil 70. narozeniny.

Tento rakouský jezdec získal na CSI** v Lin-
zi, který probíhal ve dnech 11. - 14. dubna, ví-
tězný hattrick. Nejprve na své současné jednič-
ce, která nese parafrázi jména největšího
Simonova koně E.T. a jmenuje se C T, zvítězil ve
čtvrteční parkuru Gold Tour (140 cm), následně
pak v sobotní soutěži 145 cm a nakonec i mezi
32 dvojicemi v závěrečné Grand Prix (145 cm).

Rodák ze severní Moravy
Hugo Simon se narodil 3. srpna roku 1942 na

pomezí severomoravského a pardubického kraje
v maličké vísce Křivá Voda nedaleko Šumperku. Ve
třech letech byla ale jeho rodina v rámci odsunu
německy mluvících obyvatel vystěhována do Ra-
kouska.

Jakkoliv je dnes tento poválečný krok Českoslo-
venska ze všech stran obracen a posuzován, pro
Hugo Simona to bylo jednoznačně dobře. Místo to-
ho aby pracoval v nějakém socialistickém státním
statku, stal se záhy výborným jezdcem. Již v roce
1972 zazářil na Mnichovských OH, kde mu jen těs-
ně unikl individuální bronz (LAVENDEL).

Svoji první světovou medaili získal na LAVEN-
DEL v roce 1974, když byl mezi jednotlivci třetí na
MS v irském Hicksteadu.

Jeho zásadním koněm se na konci 70. let stal
GLADSONE, se kterým kráčel od úspěchu k úspě-
chu. Tato dvojice se stala i prvním vítězem Světo-
vého poháru ročníku 1979.

Pochopitelně svoji zemi reprezentoval i na dal-
ších OH. V roce 1976 v Montrealu (5. místo - LA-
VENDEL), v Los Angeles (THE FREAK), v Soulu
(GIPSY LADY), v Barceloně (APRICOT D) a v Até-
nách (E.T.).

Po vítězství ve finále SP 1979 triumfoval ještě
dvakrát v letech 1996 a 1997 (E.T.). Naprostým
vrcholem jeho kariéry bylo vítězství při Grosser
Preis v Cáchách v roce 1998, ke kterému získal
i prestižní prvenství v seriálu Pulsar Crown dotova-
né 800 000,- USD.

Po skončení fenomenálního E.T. se zdálo, že
je kariéra nejpopulárnějšího rakouského jezdce
u konce. Jak dokládají výsledky z minulého ví-
kendu, mohou i současné dětské naděje, naro-
zené téměř 30 let po první olympijské zkušenos-
ti Hugo Simona, spatřit legendárního jezdce na
mezinárodní scéně v sedle.

Z ČR byli svědky Simonova triumfu - Martin
Štorkán, který v sobotu vyhrál na DEISTER ská-
kání do 115 cm pro 5leté koně, - Martin Šíma,
který startoval v Silver Tour (130 cm) a mezi dět-
mi Kateřina Kučerová a Michaela Rodová, vítěz-
ka páteční Childern Tour na AURENA (120 cm).

Pořadatelé v Linzi pokračují dalším CSI**, kte-
ré zahájilo ve čtvrtek 18. dubna.

Hugo Simon na GLADSONE v roce 1979

Hugo Simon na C T v neděli 14. dubna v Linzi
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HYGIENICKÉ STELIVO PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika 
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

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

tierwohl@jrs.cz

Ve dnech 13. - 14. dubna se konal první mělnický ponyfestival, při kterém se
soutěžilo i ve stylových soutěžích (Stylšampionát). Jednu z nich vyhrála do-
mácí Lenka Heřmanová na MANKA. Stejná jezdkyně pak zvítězila i v nej-
těžší soutěži závodů, nedělním -STPB-, ovšem na koni SABINA 3 (foto).

Sezóna naplno
Jezdecká sezóna přes dlouho se nevzdávající

zimu dohání vše co zameškala.
Řada českých jezdců se vydala ve dnech

4. - 7. dubna do rakouského Ebreichsdorfu na
CSN. Závody zahájily celoměsíční seriál střetnutí
na kolbišti v Magna Racino. Ta pokračují tento
víkend (17. - 21. 4. CSI***). Vše můžete on-line
sledovat na www.magnaracino.at

Vedle úspěchů našich jezdců v Linzi (viz str. 5),
si velmi dobře vedl i Jiří Hruška na závodech
v Chotěbuzi (12.-14. dubna).

Domácí jezdecká scéna ožila především na kol-
bišti ve Zduchovicích, kde Velkou cenu Novo-
městského pivovaru (ST**) získal Pavel Vachutka
na CONCEPTA (Stáj Vachutka).

Ve stejném termínu se konala i odložená cena měs-
ta Bystřice v Opřeticích, kde byl nejtěžší soutěží skok
-S*-, ve kterém zvítězila domácí Nicola Grünthalová na
NIAGARA. Skokový pohár města Opřetice -L**-, ale
získal Matěj Kotalík s CASIC WAY (Dita Opalice).

Mezinárodní sezónu zahajuje Rudolf
Mezinárodní sezóna byla v ČR zahájena tradič-

ními soutěžemi spřežení CAI-A v Kladrubech nad
Labem (18. - 21. dubna) s názvem Rudolfův pohár
s více jak 80 spřeženími.

Rekordní počet startujících přilákala především
soutěž dvojspřeží, která je kvalifikací pro letošní svě-
tový šampionát v Topoľčiankách (28. srpna - 1. září).

Celkem se v roce 2013 bude v ČR konat deset
mezinárodních závodů. Vedle tří CAI (Police n.M.
a Nebanice) to budou opět pouze jediné CSI ve
Zduchovicích (7. - 9. 6.). Stejně pouze po jednom
mezinárodním střetnutí budou mít na našem úze-
mí drezurní jezdci CDI (21. - 23. 6. Panská Lícha),
jezdci všestrannosti (7. - 9. 6. Panská Lícha) a vol-
tižéři (14. - 16. 6. Frenštát p.R.).

Nejaktivnější tak bude letos, společně se spře-
žením, disciplína endurance. Ta chystá také tři me-
zinárodní závody, ale jejich aktivita vyvrcholí seni-
orským šampionátem Evropy, který na 12. - 15. zá-
ří připravují organizátoři v Mostě.

Vše podrobně na www.jezdci.cz

Před finále v Göteborgu
Závěr halové sezóny a vyvrcholení Světového poháru je za dveřmi. Nejlepší jezdci ze všech světo-

vých regionálních lig již balí zavazadla. Finálový program začíná v göteborské hale Scandinavium ve
středu 24. dubna.

Ve čtvrtek 24. dubna ve 12.00 bude pro 18 nejlepších drezurních jezdců SP zahájeno finále úlohou
GP. GP Kür je pak na programu v sobotu v 13.20 hodin.

První skokové kolo (160 cm) se jede ve čtvrtek v 18.00 hodin. Soutěž pokračuje druhým kolem
v pátek v 18.00 hodin a vyvrcholí v neděli pro nejlepších 30 dvojic ve 14.00 hodin.

Všechny kvalifikace (17 lig) jsou již ukončeny
a švédští pořadatelé již pouze sumarizují při-
hlášky soutěžících.

Ve dvou skokových ligách centrální Evropy bo-
dovalo celkem 48 jezdců. Jižní ligu vyhrál 35letý
mistr Turecka Omer Karaevli před Bulharem Ros-
sen Raitchevem.

V severní lize centrální Evropy získal nejvíce bo-
dů Litevec Kryštof Neretnieks před Ruskou Annou
Gromzinou.

O tři postupová místa do Göteborgu se jezdci
z obou lig utkali ve finále centrální Evropy na po-
čátku března ve Varšavě (CSI3*-W).

Za ČR vystoupala nejvýše Zuzana Zelinková,
která skončila v severní lize Centrální Evropy na
7. místě (57) a jako jediná získala pozvání do Var-
šavy. Aleš Opatrný byl 13. (41) a Josef Kincl 16.
(36). Za ČR ještě bodoval Jiří Luža, Ondřej Zvára
a Zdeněk Žíla, kteří skončili s 15 body na 34. příčce

Naše jezdkyně však nemá žádného halového
specialistu a tak pozvání k závěrečnému utkání
o tři postupová místa do Göteborgu odmítla.

V hlavní soutěži byla ve Varšavě nejlepší Ruska
Anna Gromzina (PIMLICO - foto).Ta si prvenstvím
zajistila postup do Göteborgu společně s druhým
Kryštofem Neretnieksim a třetím Jaroslavem
Skrzyczynskim (POL).

Průběh finále Světového poháru v drezuře
i skákání můžete průběžně sledovat na 
www.gothenburghorseshow.com

Varšavské finále nejlepších jezdců z obou sko-
kových sublig centrální Evropy vyhrála Ruska
Anna Gromzina na PIMLICO

Foto K. Návojová
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Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků, 

parkurových překážek,
kotců pro psy, nově 

i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových boxů.

My(ü)sli na koně
Čtyři zcela nové a originální druhy müsli pro koně uvedla vloni

v srpnu na trh společnost Bodit Tachov, s. r. o. Jedná se o krmivo zcela
netradičního složení, které působí velmi příznivě na zdravotní stav
zvířat a jejich trávení. Produkty si získaly přízeň chovatelů a sportovních
jezdců i proto, že propagátorem firmy je známý západočeský jezdec
Milan Pěchouček.

Společnost Bodit Tachov,
s.r.o. sídlící v západočeském
Stříbře je českým výrobcem do-
plňkových krmných směsí pro
hospodářská zvířata a komplet-
ních mléčných směsí. Firma je
vlastníkem několika patentů
a kvalitu jejich výrobků dokazuje
také velký zájem ze zahraničí.
Nedávno se jí podařilo prodat
své intelektuální vlastnictví brit-
ské firmě AB Agri. Ta odkoupila
práva na výrobu granulované
mléčné krmné směsi pro selata,
která nemá v Evropě obdoby.
Společnost investuje nemalé
prostředky do výzkumu a vývo-
je, aby mohla na trh uvádět stá-
le nové a kvalitní produkty. Nyní
patří mezi aktuální novinky řada
doplňkových krmných směsí pro
koně prodávané pod názvem
NovaEqui.

Psyllium i pro koně
Nové müsli pro koně NovaE-

qui je projektem tří subjektů
z Tachovska, které spojily své
síly a společně se podílely na je-
ho vzniku a vývoji. „Produkty
jsme vymysleli ve spolupráci
s firmou Oldstaj, s.r.o Milana
Pěchoučka, která se specializu-
je na parkurové koně a společ-
ností Dr. Popov, s.r.o., která se
zabývá výrobou bylinných čajů
a mastí.

Trvalo několik měsíců, než
jsme vyrobili něco, co koním
opravdu chutná a ještě to má
pozitivní vliv na jejich zdravotní
stav. Výsledek funguje překvapi-
vě dobře a je o něj velký zájem,"
říká výkonný ředitel společnosti
Bodit ing. Josef Rous.

Společnost má v současné
době v nabídce čtyři druhy müs-
li pro sportovní koně, ale plánu-
je uvést na trh müsli i pro další
kategorie koní.

Předností nových krmiv pro
koně je odlišnost od konku-
renčních produktů. Firemní filo-
zofie se promítla i do produktů
NovaEqui, které byly vytvořeny
s cílem zlepšit u koní proces
trávení.

„Snažíme se naše müsli dělat
téměř bez obilovin, protože ty
zatěžují trávicí systém zvířete.
Přidáváme do nich jen malou
část kukuřice, ječmene nebo ov-
sa, ale pouze ve formě hydroter-
micky upravených vloček, které
jsou lépe stravitelné. Energii se
snažíme dodat spíše oleji a tu-
ky," vysvětluje Josef Rous.

Převážnou část krmiva tak
tvoří netradiční přísady, jako na-
příklad rozdrcené lusky rohovní-
ku, sušená jablka, semeno slu-
nečnice, výlisky dřeně hrozno-
vého vína, extrudované lněné
semínko, sójové boby, pivovar-
ské kvasnice, sušené cukrovar-
ské řízky, slunečnicové slupky
a další.

Směsi jsou charakteristické
také vysokým obsahem unikátní
stravitelné vlákniny od Dr. Popo-
va (psyllium), která již získala
značnou popularitu v humánní
zdravé výživě.

Samozřejmě v nich nechybí
ani potřebné minerální látky, sto-
pové prvky a vitamíny. Zdrojem
energie v nich je směs několika
rostlinných olejů.

Krmivo působí blahodárně na
trávení a pH, podporuje čištění
trávicího traktu, snižuje rizika
žaludečních vředů a v neposled-
ní řadě zlepšuje stav srsti, kůže
a kopyt.

Zájem ze zahraničí
Společnost Bodit Tachov s.r.o.

byla založena v roce 1996, kdy
začala s výrobou mléčných krm-
ných směsí pro telata.

V roce 1998 se firma přesu-
nula do vlastních výrobních pro-
stor a v témže roce vstoupila do
Boditu francouzská krmivářská
společnost Techna. Ta pomohla
s financováním potřebných
technologií a získala ve firmě
15% podíl.

V současnosti zahrnuje sorti-
ment společnosti více než stov-
ku produktů, přičemž nosným
programem jsou klasické mléč-
né krmné směsi, granulované
mléčné krmné směsi a speciali-
ty pro dojnice. Výrazná část pro-
dukce se vyváží do zahraničí.

Ve Stříbře vyrobená krmiva pu-
tují z Čech do více jak dvaceti ze-
mí světa včetně Vietnamu, Maro-
ka, Tuniska nebo Izraele. Největ-
ším zahraničním trhem je však
Anglie, Rumunsko a Francie.
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