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12. ročník seriálu
O pohár Prahy 

V zámeckém atreálu
v Praze - Ctěnicích byl
zahájen 12. ročník
tradičního seriálu ve skocích
na pony.

Po 81 letech

Tým Belgie uspěl po druhé
v historii při CSIO
ve Švýcarsku. Reportáže
ze zahraničí od Václava
K. Dvořáka 

(Pokračování na str. 2)
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Inzerce

Evropu straší
Infekční anémie

Již několik týdnů se v jihovýchodní Evropě
skloňuje ve všech pádech a nejen mezi ve-
terinárními lékaři nemoc koní - infekční
anémie.

Ve čtvrtek 4. června vydala Státní vete-
rinární správa informaci o plošném zavedení
výrazně častější kontroly všech sportovních
koní i v ČR. Ze zprávy tiskového mluvčího
SVS Mgr. Petra Pejchala vybíráme: 

V Maďarsku bylo od poloviny května po-
tvrzeno pět nových ohnisek infekční anemie.
Koncem ledna bylo potvrzeno ohnisko
i v sousedním Německu. Vzhledem k ak-
tuální situaci zpřísňuje od dnešního dne
Státní veterinární správa (SVS) podmínky
pro svody koní.....

První letošní ohnisko v Maďarsku bylo po-
tvrzeno 12. ledna v oblasti Fejér. Poté
následovalo postupně dalších sedm ohnisek
v oblastech Pest, Veszprém a Szabolcs –
Szatmár – Bereg. Ojedinělé ohnisko v Ně-
mecku bylo potvrzeno 22. ledna letošního
roku.  Dlouhodobý problém s výskytem one-
mocnění má Rumunsko. Na území ČR byl
výskyt této nákazy zaznamenán naposledy
v roce 1988.....

Infekční anemie koní je často smrtelným
onemocněním. I zvířata, která onemocnění
překonala, zůstávají celoživotními nositeli
nemoci....

Léčení zvířat se neprovádí. Doposud
neexistuje proti chorobě spolehlivá vakcína.
Z těchto důvodů musí být všechna infikovaná
zvířata utracena. Nemoc se přenáší nej-
častěji krví, což má zpravidla na svědomí
krev sající hmyz. Zvířata se však mohou na-
kazit i prostřednictvím infikovaných předmětu
pro ošetřování. Nemoc může probíhat skrytě,
akutně, ale může také přejít do chronické
formy. Akutní příznaky, jimiž jsou přechodné
nechutenství a horečnaté stavy, nemusí být
často vůbec zpozorovány. V některých pří-
padech můžeme pozorovat opakované
horečnaté stavy doprovázené depresí, ztrá-
tou hmotnosti a krváceninami.

V ČR je dnes povinnost vyšetřovat na
infekční anemii hřebce jedenkrát ročně před
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Pět hvězd v Sopotech
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Čtvrté kolo 2. divize Furusiyya Cup se konalo v pátek 5. června v Sopotech. Naši severní
sousedé to s rozmachem jezdeckého sportu myslí vážně, a proto byl letos konkůr rozšířen ze tří
na úroveň pěti hvězd. Uspořádání tak velké akce nebylo jednoduché, ale pořadatelé zainteresovali
důležité instituce, sehnali potřebné finance a také zvětšili kolbiště.

Česká republika se soutěže o Pohár národů
nezúčastnila. Naše reprezentace si pro letošní
rok vybrala pro možné čtyři započítávané starty
CSIO v Linzi, kde jsme zvítězili a získali
dosavadních 100 bodů do průběžného pořadí.
Dalším konkůrem, ve kterém může ČR bodovat,
by měl být CSI v Budapešti (16. - 18. července),
dále pak CSIO v Bratislavě (23. - 26. července)
a nakonec závěrečné CSIO 2. divize na CSIO
v Arezzu (2. - 6. září).

Pětihvězdového konkůru se tak jen jako jed-
notlivci zúčastnili dva naši reprezentanti Aleš
Opatrný a Ondřej Zvára.

Závody zahájil dobře Aleš Opatrný na ACO-
VARO, který hned úvodní čtvrteční kvalifikaci
pro závěrečnou GP zvládl bezchybně (19. místo).
Ondřej Zvára na CENTO LANO dokončil s jed-
nou chybou.

Ondřej Zvára se svého čistého parkuru dočkal
hned v pátek, kdy zvládl s 9letým bílým hřebcem
CARDIFF DWERSE HAGEN Z bezchybně
dopolední Cenu primátora Sopot (150 cm). Jeho
čas stačil ale pouze na 17. příčku.

Druhé kolo bez Ukrajiny
V soutěži národních celků startovalo třináct

družstev. Na polském kolbišti se objevilo mnoho
renomovaných jezdců. Pro body si přijely týmy

z Rakouska, Dánska, Norska, Polska, Ruska,
Turecka a Ukrajiny. Parkur stavěl věhlasný Ho-
lanďan Louis Konickx.

První kolo nejlépe zvládli Francouzi a Bel-
gičané, kteří inkasovali jen čtyři body. O pouhý
bod se za nimi drželi Němci, Britové a Poláci.
Turci a Rusové měli devět. Do druhého kola
postoupili s deseti body ještě Dánové, kterým
pomohl součet časů.

Stejný výsledek, ale pomalejší čas naopak
nestačil devátým a desátým Norům a Švédům.
Do druhého kola se nedostali ani jedenáctí
Ukrajinci (12 bodů). Ještě hlouběji skončili
osmnáctibodoví Rakušané a Holanďané.

Německo versus Francie
Ve druhém kole skvěle finišovali Němci, kteří

již neinkasovali a Francouzi, kteří si připsali jen
jeden bod. Tím se konta obou týmů vyrovnala
a o vítězi muselo rozhodnout rozeskakování. 

Za Německo na sebe vzal zodpovědnost
André Thieme s 11letým holštýnským běloušem
CONTHENDRIX. Projel kurzem výborně a do-
stal tak Francouze Alexandre Fontanella na
12letém PRIME TIME DES VAGUES pod tlak.
Ten měl sice čas o dvě sekundy rychlejší, ale jen
za cenu jedné chyby.

Foto FEI/Herve Bonnaud

Andre Thieme na CONTENDRIX zvládl první kolo Furusiyya FEI Nations Cup v Sopotech s jednou
chybou, druhé čistě a bezchybný byl i v následném rozeskakování. Pro Německo tak vybojoval
vítězství nad Francií.
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Pět hvězd ....

Vítězný německý tým startoval ve složení:
André Thieme - CONTHENDRIX  - 4/0/0/35,45,
Janne-Friederike Meyer - GOJA - 1/0, Holger
Wulschner - BSC CAVITY - 9/4 a Patrick
Stühlmeyer - LACAN - 0/0.

Druzí skončili Francouzi (5 bodů) před
Belgičany, kteří nasbírali dvanáct. Současnou
čtvrtou příčku se sedmnácti body obsadili Poláci
a Rusové. Šestí Britové měli osmnáct, sedmí
Dánové dvacet dva a osmí Turci dvacet šest
bodů.

Čtyři jezdci přešli obě kola bez chyby. Vítězné
Němce dvojí nulou podpořil Patrick Stühlmeyer
s oldenburským hnědákem LACAN a druhé
Francouze Jerome Hurel s 11letým ryzákem
QUARTZ ROUGE. Z třetího belgického týmu to
byli Jos Lansink s 11letým hnědákem ENSOR
DE LITRANGE LXLL a Jerome Guery s bě-
loušem PAPILLON Z.

Jedenácté Ukrajince reprezentovali: Cassio
Rivetti s 10letým ryzákem FORLAP – 9,
Katharina Offel s 11letým ryzákem QUEB-
RACHO SEMILLY – 4, Ference Szentirmai
s 10letým hřebcem CHADINO – 8 a René
Tebbel  s holštýnským hnědákem COOPER – 0.

Vede Finsko a Ukrajina
Přes polský neúspěch je na čele průběžného

pořadí 2. divize Ukrajina společně s Finskem.
Oba státy již absolvovaly tři ze svých na-
hlášených CSIO a mají již jedinou šanci na zisk
bodů. Finsko si pro ně přijede do Bratislavy
a Ukrajina bude nejspíš naplno bodovat ještě ve
španělském Gijonu, kam se nikdo další z 2. divi-

ze nechystá. To, že se ukrajinský tým přihlásil na
CSIO do tak vzdáleného regionu byl, jistě
i taktický tah.

Česká republika má 100 bodů za vítězství
v Linzi a ty zatím stačí na společné 9. místo
s Rakouskem. Máme však ještě tři bodovací
možnosti.

Další kolo Furusiyya FEI Nations Cup ™ 2015
evropské divize 2, bude 17. července v Bu-
dapešti.

Těsně pod stupni vítězů
Na závěr CSIO5* v Sopotech udělali českým

fanouškům radost oba naši jezdci. Aleš Opatrný
na ACOVARO i Ondřej Zvára s CENTO LANO
zvládli závěrečnou Velkou cenu (160 cm), která
byla pochopitelně i kvalifikací na OH 2016, čistě.
Oba tak postoupili do druhého kola. Zde Ondřej
Zvára jednou chyboval a skončil 19. Aleš
Opatrný byl však i ve druhém kole bezchybný.
Mezi sedmi dvakrát čistými dvojicemi pak
obsadil 4. místo.

Z vítězství se radoval Švéd Douglas Lindelöw
na CASELLO před Britkou Laurou Renwick
(BINTANG II) a Patrickem Stühlmeyerem
(LACAN) z Německa.

Těšíme se na OH žebříček
Aleš Opatrný tak splnil zásadní úkol, se

kterým do Sopot odjížděl. Získat co nejvíce
bodů do olympijského žebříčku pro postup do
Ria. V něm ještě bez bodů, které získá za
Sopoty, figuruje na průběžné 43. příčce a mezi
jezdci naší skupiny C je lepší pouze Turek Omer
Karaevli a René Tebbel (UKR). Nyní by si měla
naše dvojice Aleš Opatrný a ACOVARO výrazně
polepšit.
Kompletní výsledky na: www.csio.sopot.pl

V. K. Dvořák, C. Neumann

D va naši zástupci v Sopotech pokračovali ve slušných výkonech skokové reprezentace. Ta
je sice stále opřená o jedince, ale je příjemné, že již dokáže sestavit tým. Vrcholem letošní
sezóny bude olympijská kvalifikace v Šamoríně. Představa týmového postupu ČR na OH je

vzrušující.
Vzhledem k menežování letošních startů českého týmu ve Furusiyya Cup je vidět, že o pří-

padném postupu na finále národních celků v Barceloně (24. - 27. září) nikdo příliš neuvažoval.
Jinak by se nemohlo stát, že český skokový tým bude mít v létě tři týdny po sobě důležitá střetnutí.
V pátek 17. července nás čeká Pohár národů v Budapešti, 24. července v Bratislavě a v neděli
2. srpna olympijská kvalifikace v Šamoríně. Minimálně bratislavský Pohár tak musí být obětován.
Příležitost dostanou další koně či jezdci. Pokud by někdo z nich dokázal oprávněnost 
mezinárodní ambice, bude to signál pro Furusiyya Cup 2015/2016. Tedy pokud nepo-
jedeme do Ria. V tom případě bude priorita sezóny zcela jasná.

Letošní první vítězkou v seriálu O pohár hlavního města Prahy se stala v zámeckém areálu ve
Ctěnicích v sobotu 6. června Aneta Janovská na pony DEL DAFREY (JS Tarpan). Letos se budou
při 12. ročníku seriálu konat pouze dvě kola. I druhé bude organizovat JS Ctěnice v sobotu
12. září. Při tomto kole pak proběhne i oblastní mistrovství Prahy dětí na pony.

Ještě do Hagenu
Důležitou prověrkou výkonnosti skokových

reprezentantů kategorie dětí, juniorů a mladých
jezdců bylo CSIO v Lamprechtshausenu, které
se konalo ve dnech 21. - 25. května. I když si
zde několik jezdců splnilo kvalifikaci pro letošní
evropský šampionát, který se koná v polovině
srpna v rakouském Wiener Neustadtu, českým
týmům se tentokrát příliš nedařilo. Naše
družstva skončila ve všech případech na
posledních místech. Rozhodně však byla
spokojena například Sofie Najmanová na
STARDANO (foto), která absolvovala v týmové
soutěži juniorů se součtem 4 bodů.

Jak Jezdci sdělil trenér juniorů Zdeněk Žíla,
tentokrát není jisté, zda se ve všech kategoriích
podaří pro ME sestavit družstva. Situace je
komplikovaná především u mladých jezdců,
kde má svoji pozici zatím jednoznačně pouze
Anna Kellnerová.

Mezi juniory je hlavním adeptem pro
nominaci Franceska Dominik Krakowská.
Výkonnost prokazuje i Václav Nágr. Novým
adeptem je i Petra Boháčová, která získala
koně LEPUS, kterého doposud sedlala Adéla
Půlpánová. Dvojice Boháčová LEPUS se
představí i při CSI3* v Olomouci a uvidíme, jak
se jí bude dařit.

Více adeptů na pět míst pro evropský
šampionát je tak pouze v kategorii dětí. I proto
bylo rozhodnuto, že se náš dětský tým zúčastní
značně obtížného CSIO/CH v německém
Hagenu, který se koná 18. - 21. června. 

Jedním z jezdců, který mohl být po
Lamprechthausenu spokojen, byla Sofie
Najmanová. Ta se STARDANO absolvovala
Pohár národů se součtem 4. tr. bodů. 
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odběrem spermatu a všechny koně starší
dvou let při jejich přemístění mimo území
kraje. Podle až doposud platných vzorových
podmínek pro svody koní bylo při těchto
akcích rovněž u koní starších dvou let
vyžadováno vyšetření na infekční anemii
koní, které nesmělo být starší než 24 mě-
síců.

Na základě nepříznivé nákazové situace
mění SVS od dnešního dne tyto pod-
mínky. Pořadatelé, kteří budou od ny-
nějška žádat SVS o veterinární podmínky
pro pořádanou akci (závody, soutěže,
výstavy, atd.), budou muset na základě
nových pravidel doložit, že vyšetření není
starší 6 měsíců. Organizátoři akcí, které se
konají po 4. červnu, ale pro něž byly vete-
rinární podmínky stanoveny již dříve, budou
postupovat podle původně stanovených pod-
mínek. V případě účasti zahraničních koní na
akcích v tuzemsku budou muset nově být
údaje o koních zadány do veterinárního infor-
mačního systému EU (TRACES). Nebude již
stačit pouze zdravotní potvrzení, tak, jak je
tomu i v jiných členských státech....

Na doplňující dotaz ohledně budoucí
účasti české reprezentace na závodech
v Maďarsku sdělil Ing. Petr Majer z oddělení
vnější komunikace v pondělí 8. června:
“Chovatelé koní účastnící akcí v zahraničí
by měli věnovat zvýšenou pozornost ve-
terinárním podmínkám vydávaným pořadateli
uvedených závodů a to i tomu, zda a jak je
plnění veterinárních podmínek kontrolováno.
Stejně jako u dalších nákaz by pro ně mělo
platit dodržování zásad biologické bez-
pečnosti a preventivních opatření, v tomto
případě zejména používání repelentů. Měli
by pečlivě sledovat informace o aktuální
nákazové situaci v místě konání akce nej-
lépe na webech OIE a orgánů státního
veterinárního dozoru v inkriminovaných
zemích. Každý chovatel by měl na základě
těchto informací zvážit možná rizika
a rozhodnout se, zda se závodů zúčastní.
Bohužel blíže SVS komentovat nákazovou
situaci v okolních státech z hlediska její
působnosti nepřísluší. Pokud se maďarské
veterinární správě podaří si-
tuaci zvládnout, závody by dle 
našeho názoru ohroženy být 
neměly.”

(Dokončení ze str. 1)

Foto K. Návojová

Foto J. Bělohlav Foto J. Bělohlav

Domácí kalendář mezinárodních soutěží všestrannosti se v roce 2015 smrsknul na jediný závod. ten se konal ve dnech 5. - 7. července v Brně na
Panské Líše a měl úroveň CCI*. Mezi 11 dvojicemi pouze z ČR a Rakouska se nakonec prosadila Dominika Moudrá na LORD 27 (Stáj Moudrý,
vlevo).před rakouskými jezdci Rolandem Pulsingerem (COLLOREDO) a Florianem Sprinzem (MEPHISTO B).
Součástí závodů bylo i další kvalifikační kolo na finále Zlaté podkovy a zde mezi devíti startujícími uspěl Michal Maksa s PORTHOS M Insprav
(Nepoměřice, vpravo).

CSI3*-W v Olomouci
Na CSI3*-W, které bylo ve čtvrtek 11. června zahájeno v Olomouci, dorazily téměř tři stovky koní

ze 14 států. České CSI je nejenom Světovým pohárem, ale současně si zde mohou jezdci splnit
výkonností kvalifikaci pro letošní mistrovství Evropy a pro OH 2016.

Právě kvalifikační nejobtížnější úroveň závodů je největším lákadlem a účastní se jí téměř dvě
třetiny přihlášených. Okolo 70 koní bude startovat v soutěžích mladých koní a sedm zemí vyslalo do
Olomouce své juniory a mladé jezdce. I oni zde plní své výkonnostní limity pro ME 2015.

Každý den se tak v Olomouci startuje od 8:30 hodin ráno.
Grand Prix pro mladé jezdce (145 cm) startuje v sobotu v 11:00 hodin. Junioři mají Velkou cenu

(140 cm) v neděli dopoledne. 
Hlavní pozornost ale přitahuje „Diamond Tour“. Všechny tři soutěže této túry jsou započítávány do

světového žebříčku Longines Jumping Ranking. První dvě proběhnou v pátek a v sobotu vždy od
13.30 hodin. Závěrečná Grand Prix (160 cm) startuje v neděli ve 14:00 hodin.

Všechny dny bude možné sledovat i prostřednictvím internetového vysílání na www.csi-olomouc.cz,
nebo na www.escolomouc.cz a dále na portálu České televize (www.ceskatelevize.cz/sport/zive-
vysilani/) a i prostřednictvím internetové televize EquiTV.cz, která on-line přenos technicky zajišťuje.
Česká televize vysílá v neděli od 14.00 hodin živě GP na ČT Sport. Veškeré další informace na
www.csi-olomouc.cz. 

Jaroslav Jindra na QUENTINO-DONTH M (Stáj Jindra) se radoval z vítězství v 5. kole Českého
skokového poháru. To se konalo v neděli 7. června při Velké ceně Litomyšle. Mezi 35 dvojicemi se
třem jezdcům podařilo dokončit základní kolo i finále čistě. Nejrychlejší byl Jaroslav Jindra před
Jiřím Hruškou na CARETHAGO Z (JK Opava Kateřinky) a Miloslavem Příhodou s CARTHPILON
(Flamengo Sloupno). Vedoucí jezdec průběžného pořadí ČSP Marek Klus na CRADO VON
WICHENSTEIN skončil pátý, ale i nadále je v čele ČSP 2015. V elitní čtveřici je s ním nyní Rudolf
Doležal (42), Vladimír Tretera (34) a Barbora Tomanová (33). Další kolo se koná ve dnech
19. - 21. června ve Frenštátu pod Radhoštěm.



Do druhého kola po-
stupovalo jen osmnáct
nejlepších. Řada jezdců tak
již po druhé chybě ne-
pokračovala. Sedm jezdců
si do druhého kola přineslo
čtyři body, jeden postupoval
s jedním a deset bylo
čistých.

Ze čtyřbodových si nej-
lépe vedli loňský vítěz
Christian Ahlmann s hřeb-
cem CODEX ONE (Con-
tendro), Elizabeth Madden
s hnědákem CORTESʼC
(Randel Z) a Pius Schwizer
s holštýnkou CARETINA
DE JOTER (Caretino), kteří
již napodruhé nechybo-
vali.

Lauren Hough s klisnou
OHLALA (Orlando) a Pat-
rice Delaveau s holštýnem
CARINJO HDC Casca-
velle) přidali osm bodů. Ben
Maher s ryzkou DIVA II
(Kannan) a Hans Dieter
Dreher s hřebcem EM-
BASSY II (Escudo I) do-
konce dvanáct.

Jednobodový Jur Vrieling
s běloušem VDL ZIROCCO
BLUE (Mr. Blue)nic neshodil ani napodruhé, ale
znovu se nevešel do stanoveného času. 

Tři z doposud čistých jednou chybovali a uzavřeli
si tak cestu do rozeskakování. Byli to Luciana Diniz
s ryzkou FIT FOR FUN (For Pleasure), Gregory
Wathelet s holštýnem CONRAD DE HUS (Con Air)
a Kevin Staut s ryzákem REVEUR DE
HURTEBISE HDC (Kashmir van Schuttershof).
Sedm jezdců bylo úspěšných i ve druhém kole.

Půl milionu navíc
Rozeskakování zahajoval trojnásobný derby

vítěz Andre Thieme s oldenburskou hnědkou
COTANGA 3 (Cotango). Jel velmi svižně, ale byl
mu osudný závěrečný oxer.

Stejně dopadl i úřadující mistr světa Jeroen
Dubbeldam s valachem SFN ZENITH NOP (Rash
R). A do třetice chybu, tentokrát ve dvojskoku,
udělal i americký rychlík Kent Farrington
s hnědákem VOYEUR (Tolano Vanʼt Riethof). 

Senzačně rozeskakováním prolétl Daniel
Deusser s vestfálským běloušem CORNET
DʼAMOUR (Cornet Obolensky) a diváci byli
přesvědčeni že zvítězí.

Výborně jel i Ludger Beerbaum s bělkou
CHIARA 222 (Contender), ale byl o dvě vteřiny
pomalejší. Riskoval i Simon Delestre s fran-
couzským ryzákem RYAN DES HAYTTES (Hugo
Gesmeray). Na vedení mu však sekunda chyběla.
Ani to však nebyl konec.

Na startu byl ještě poslední jezdec soutěže,
světová jednička Scott Brash s legendárním
hnědákem HELLO SANCTOS (Quasimodo V.
Molendreef). I když se to nezdálo uskutečnitelné,
skvělý Deusserův čas dokázal ještě o 33 setiny
zkrátit. Připsal si tak další
triumf své vynikající kariéry.
Jeho radost byla umoc-
něna tím, že dokázal v Ro-
lex Grand Slamu jako
historicky první jezdec
zvítězit ve dvou po sobě
jdoucích Velkých cenách.
V prosinci byl první v Že-
nevě a teď i v Cáchách.

K dotaci za první místo
v Cáchách 330 tisíc EUR
získal zvláštní prémii 500
tisíc za Grand Slam. Pokud
by se mu podařilo ještě
v září uspět i ve Spruce
Meadows, získal by dal-
ších 500 tisíc. 

Daniel Deusser za druhé
místo dostal 200 tisíc a třetí
Simon Delestre 150 tisíc
EUR. Čtvrtý byl Ludger
Beerbaum před Kentem
Farringtonem a Jeroenem
Dubbeldamem. 

Kompletní výsledky na
www.chioaachen.de

Jeden z nejvý-
znamnějších světo-
vých konkůrů, CHIO
Aachen, byl na pořa-
du o posledním květ-
novém víkendu. Kvůli
přípravám na ME, kte-
ré zde za deset týdnů
proběhne, se letos na-
místo obvyklých dese-
ti vešel do tří dnů.
Soutěžilo se ve ská-
kání, drezuře a v spře-
žení. 
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CHIO Aachen

Drezurní vavřín pro Švédsko
Velkou drezurní cenu Cách vyhrála sedm-

ačtyřicetiletá Švédka Tinne Vilhelmson Silfvén
v sedle hannoverského hnědáka DON AURIELLO
(82, 475%). Druhou příčku obsadila domácí fa-
voritka Isabell Werth s 14letým valachem DON
JOHNSON FRH (81,200%). Příjemným překva-
pením bylo třetí místo talentovaného dvacetiletého
Němce Sönke Rothenbergera s tm. ryzákem
FAVOURIT (77,375%).

Konečně sériové vítězství
Vynikající konkurence se utkala ve skokové

Velké ceně Cách. Tato soutěž je vedle Velké ceny
Spruce Meadows v kanadském Calgary a Velké
ceny halového konkůru ve švýcarské Ženevě
zařazena do skokového Rolex Grand Slamu.

Přes deštivé počasí bylo téměř vyprodáno a
přišlo více než čtyřicet tisíc diváků. Stavitel Frank
Rothenberger se musel vyhýbat pískovému
obdélníku uprostřed travnatého kolbiště,
připravenému pro srpnové ME a vypořádal se s tím
dobře. Obě kola byla na nejvyšším stupni
obtížnosti. Některé skoky dosahovaly 1,65 m, oxery
byly široké až 2 m a triplebar 2,20. Všechno
provázané do náročných řad. V kurzu byl i obávaný
dvojskok s přírodními příkopy. Časový limit byl
velmi přísný.

Foto CHIO

Drezurní cenu Cách - Deutsche Bank Prize
vyhrála Švédka Tinne Vilhelmson Silfvén v sedle
DON AURIELLO

Foto CHIO/Kit Houghton

Čtyřspřeží soutěžila tentokrát v Cáchách poněkud netradičně. V sobotu se
představila ve štafetové soutěži Jump & Driver, kdy nejprve skokový jezdec
absolvoval parkur a pak přisedl jako spolujezdec do kočáru svého
partnera. Tuto soutěž vyhrála dvojice Bertram Allen a Boyd Exell (foto). V
neděli pak na hlavním stadionu probíhal parkur obohacený několika
maratonskými překážkami a zde byl nejúspěšnější Belgičan Glenn Geerts.
Teprve za ním se umístili slavní Holanďané Ijsbrand Chardon a Koos de
Ronde.

Historicky prvním vítězem druhé soutěže
Rolex Grand Slam se po vítězství v Cáchách
stal Scott Brash na HELLO SANCTOS (GBR)

Nyní se v Cáchách vše připravuje na evropský šampionát pěti disciplín.
Logo ME a podrobnosti o přípravách sdělil na tiskové konferenci
předseda představenstva Aachen-Laurensberger Rennverein Frank
Kemperman. Ve dnech 11. - 23. srpna se zde koná ME ve skákání,
drezuře, reiningu, spřežení a voltiži. Kompletní info na: aachen2015.de
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Zahraniční rubriku, tentokrát i na str. 8, připravuje Václav K. Dvořák

Furusiyya FEI Nations Cup 2015 -
1. evropská divize po 4. kole v St. Gallen:
1. Belgie – 250, 2. Francie – 220, 3. Irsko –
205, 4. Itálie – 155, 5. Nizozemsko – 135,
6. Španělsko – 135, 7. Švédsko – 130,
8. Velká Británie – 100, 9. Švýcarsko – 90,
10. Německo – 70

Foto Nuno Pragana/FEICSIO v Portugalsku
Třetí kolo 2. evropské divize Furusiyya FEI

Nations Cup 2015 se konalo v portugalské
metropoli Lisabonu poslední páteční od-
poledne v květnu. Soutěž probíhala na velmi
pěkném jezdeckém stadiónu s perfektním
trávníkem. Parkury konkůru s 95 letou tradicí
stavěl renomovaný brazilský designer
Guilherme Jorge. Soutěžilo devět národních
týmů, ale jen dva z nich, Portugalsko a Finsko,
byly členy druhé divize. Pro příslušníky
ostatních družstev to byla příležitost získat
mezinárodní zkušenost.

Po prvním kole vedli s nulou Španělé a za
nimi se drželi se čtyřmi body Britové, Ame-
ričané a Irové. Francouzi měli pět bodů, Por-
tugalci osm a Belgičané třináct. Na posledních
místech byli Finové a Italové se šestnácti body.
Do osmičlenného druhého kola nenastoupili
pomalejší Italové. 

Druhé kolo se jezdilo po dvouhodinové
přestávce za umělého osvětlení. Dva skoky
byly zvýšeny, ale především byl zkrácen ča-
sový limit. S tím mělo hodně koní potíže.

Body i pro Finy
V dobrých výkonech pokračovali Špa-

nělé a s celkovými osmi body zvítězili. Na
druhou příčku se k radosti domácího publika
dostali nadšeně jezdící Portugalci s devíti
body. Měli i smůlu. Nešťastný jeden bod
navíc dostal z přemíry snahy jejich po-
slední jezdec. Přišli tím o možnost roze-
skakování a eventuální domácí vítězství. Čtvrtý
ze Španělů již nemusel ani na start. Do ta-
bulky Furusiyya Cup si ale Portugalsko připsalo
100 bodů.

Francouzi na třetím místě měli čtrnáct
a stejně bodů, ale v horším čase, měli i čtvrtí
Belgičané. Pátou příčku s jedenadvaceti body
obsadili mladí Američané před Iry (23). Sedmá
skončila Velká Británie (25). Osmí Finové měli

ve druhém kole jen jeden započítaný výsledek.
Další člen týmu byl vyloučen a zbývající dva po
chybách vzdali. Přesto si do tabulky 2. divize
připsali 90 bodů.
Kompletní výsledky na: sociedadehipica.pt

Vítězný španělský tým v Lisabonu zleva: Albero Marquez Galobardes, Ivan Serrano Saenz,
Gerado Menendez Mieres, Laura Roquet Puignero a vedoucí ekipy Lui F. Gil-Fournier

Po 81 letech 
Čtvrté kolo Furusiyya FEI World Cup první

evropské divize bylo na pořadu 5. června na
tradičním stadiónu švýcarského St. Gallen.
Pořadatelům letos přálo počasí a tak žádné
problémy s travnatým povrchem jako v některých
minulých letech nebyly.

Soutěže se zúčastnilo osm týmů a bodujícími
byli Belgie, Francie, Německo, Irsko a Švýcarsko.
Parkur připravil domácí stavitel Gerard Lachat.

Jak je na této úrovni pravidlem, většina skoků
byla provázána do komplikovaných řad, potíže
dělal široký vodní příkop a složité byly i obě
kombinace. Čas bylo třeba hlídat.

Po prvním kole vedli s nulou Irové a následovali
se čtyřmi body Švýcaři. Belgičané spolu s Brity
měli devět, Němci deset. Za nimi byli Francouzi
s dvanácti, Italové se čtrnácti a Holanďané
nasbírali třicet osm bodů.

Druhé kolo zajeli skvěle Belgičané, kteří si už
nic nepřipsali a soutěž hodně zdramatizovali.

Vyhrát doma mohli Švýcaři, ale to by musel
poslední z nich, Pius Schwizer s 10letou vrankou
AMIRA (Air Jordan), zůstat bez penalizace.
Bohužel Pius nasbíral šestnáct bodů a nakonec
se jeho výsledek škrtal.

Ve stejné šanci byl i poslední jezdec soutěže,
irský mladíček Bertram Allen se 17letým ryzákem
ROMANOV (Heartbreaker). Měl však smůlu, když
jen o kousíček nedoskočil pásku vodního příkopu.
Na přímé vítězství to už nebylo. Stále by to ale
stačilo na rozeskakování s Belgičany. Vzápětí ale
Allen shodil ještě „a“ stacionátu dvojskoku a bylo
po nadějích.

S devíti body se radovali Belgičané ve složení:
Pieter Devos s 12letým hnědákem DREAM OF
INDIA GREENFIELD (Gem Of India) 5/0, Niels
Bruynseels s francouzským hřebcem POMMEAU
DU HEUP (Helios de la Cour II) 4/1, Jos Verlooy
s 12letým valachem DOMINO (Thunder van de
Zuuthoeve) 0/0 a Gregory Wathelet s holštýnským

hřebcem CONRAD DE HUS (Con Air) 8/0. Druzí
skončili s dvanácti body Švýcaři a třetí Irové měli
třináct. Čtvrtí byli Němci (14), pátí Francouzi (21)
a šestí Britové (29). Za nimi Italové nasbírali třicet
dva a Holanďané čtyřicet čtyři.

Mladé tváře v týmech
Soutěže se zúčastnili tři devatenáctiletí jezdci.

Byli to Bertram Allen z Irska a Jessica Mendoza
z Velké Británie se 14letou hnědkou Spirit T
(Tornado), kteří přeskákali první kolo čistě. Třetím
devatenáctiletým byl Jos Verlooy z vítězného
týmu, který přešel s nulou obě kola.

Dalšími, kteří přešli oba parkury čistě, byli dva
domácí jezdci Martin Fuchs s 9letým běloušem
CLOONEY 51 (Cornet Obolensky) a Romain
Duguet s 11letou ryzkou QUORIDA DE TREHO

(Kannan). Čtvrtý dvakrát bezchybný byl Greg
Patrick Broderick z irského týmu v sedle 9letého
hnědáka MHS GOING GLOBAL (Quidam Junior).

Belgičané zaznamenali teprve své druhé
týmové vítězství na švýcarské půdě. To předešlé
bylo před 81 lety v roce 1934 v Ženevě.

Kompletní výsledky na: www.csio.ch
Příští kolo 1. divize bude 19. června v Rot-

terdamu.

Teprve 19letý Jos Verlooy s valachem DOMINO přispěl v St. Gallen dvěma čistými koly k vítězství
Belgie 
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CVI ve Frenštátě
Letošní CVI přilákalo do Frenštátu ze 12 států.
Ozdobou byl start dvojice Němců Daniela
Kaisera a Erika Oese v soutěži jednotlivců, kteří
tak dělali našemu Lukáši Kloudovi největší
konkurenci. Papírové šance byly vrchovatě
vyplněny, když celkovým vítězem individuální
soutěže mužů se stal Erik Oese před Danielem
Kaiserem a Lukášek Kloudou.
V kategorii CDI3* žen se z našich dostala
nejvýše Weronika Schönwaldová, která skončila
devátá. Kompletní výsledky naleznete na
www.vaultingresults.com

ČDP před 4. kolem
Ve dnech 13. - 14. června pokračuje v Brně

na Panské Líše 4. kolem Český drezurní pohár.
Ten je orgaizován v pěti kategoriích.

Top Ten Cup je určen pro jezdce a koně
startující v úrovni St. Georg a IM I.

Challenge Cup je pro jezdce úrovně JU a JD
a koně, kteří startovali nejvýše v úrovni -ST-.
Výjimku mají děti, junioři a ml. jezdci, kteří
mohou startovat i na zkušenějších koních.

Kategorie Junior Trophy je určena mladším
a starším juniorům s koňmi startujícími v úrovni
JU a JD.

Pony Trophy je pak již podle názvu určena
pony a tím i jezdcům ve věku 8 - 16 let. Zde se
soutěží v úrovni DD a DJ.

A konečně úroveň Novice Cup, která je
určena jezdcům, kteří v posledních dvou letech
nestartovali v obtížnosti -S- a výše. Zde probíhá
kvalifikace v úlohách L0, DD a DJ.

ČDP má zatím za sebou kola v Martinicích, ve
Dvoře Stráň Gabrielka a na Farmě Borová. Nyní
se stěhuje do Brna a následovat budou ještě
kola v Nebanicích (27. - 28.  června), Těšánkách
(15. - 16. srpna) a na Ptýrově (28. - 30. srpna).

Letošní finále je 18. - 20. září opět na Ptýrově.
Veškeré informace o ČDP i průběžné pořadí
naleznete na www.ceskydrezurnipohar.cz

Pokračuje CDI3*-W
Následující víkend ve dnech 19. - 21. června

pokračují na Panské Líše dalším tradičním
mezinárodním střetnutím. Na programu bude
CDI3*-W. Tentokrát je zájem soutěžících
skutečně masivní. Jistě i pro možnost splnění
kvalifikačních limitů pro OH. Ke startu v ka-
tegoriích pony, junioři, CDI3* a CDI-W jsou
hlášeni jezdci a koně z rekordních 15 států. 

Foto archiv

Celkem sedm jednospřeží se zúčastnilo v nově budovaném soutěžním prostoru hřebčína Benice. Ve
dnech 30. - 31. května se zde konal Pohár Ferdinanda d´Este, který by se chtěl stát novou tradicí
v kalendáři soutěží spřežení. Trať se rozhodlo zatím vyzkoušet jen menší startovní pole. Vítězství
si odnesl Pavel Plch (SK Apolon), který překonal o více než 4 body Markétu Jelínkovou (JK Accos)

Drezurní šampionát
Jezdecký areál Resortu Vigvam v Němčicích

u Kolína přivítal 29. - 31. května po spřežení
a skokanech i drezuristy. Třetí květnovou akcí se
stal Drezurní šampionát. 

Ten vypisuje drezurní komise ČJF a jejím
cílem je popularizace a rozvoj drezury.
Příležitost dostávají především jezdci, kteří
výkonnostně dosud nedosahují na mistrovskou
úroveň.

Mimo soutěží drezurního šampionátu závodili
v Němčicích i paradrezurní jezdci. V neděli
soutěžili v úloze FEI Individual Championship
a vítězství získal Lukáš Hnát na MON AER.

Všechny kategorie Drezurního šampionátu
byly dvoukolovými soutěžemi. Spojená
kategorie starších juniorů a mladých jezdců
soutěžila v úrovních -L-, -S- a -ST-. Senioři měli
na programu čtyři výkonnostní úrovně. Opět
úrovně -L-, -S- a -ST-. Zde ale komise
postupovala opačně a naopak vypsala i úroveň
vyšší národního šampionátu a jezdci si mohli
vyzkoušet úroveň GP.

Seniorský šampionát úrovně -L- získala Petra
Miki Civišová na JANNE 1 (JK Falea). Mezi
juniory byla v této úrovni nejlepší Barbora
Marešová s DIES ADMIRATIO (JK Iluze
Makotřasy). Tato jezdkyně na ENUETTE BH
získala první místo i na střední obtížnosti.

Mezi seniory úrovně -S- zvítězila Eva
Jančaříková na DON JAZZ (Umlauf).

V úrovni -ST byla mezi juniory a mladými
jezdci nejlepší Karolína Šimáčková s hřebcem
COCONUT (Nebanice). 

Seniorskou kategorii -ST- ovládla Denisa
Valentová na BEAU VAN DE ZELM (TJ Žižka
Praha).

GP pro Neumannovou
Vyvrcholením šampionátu pak byla drezurní

obtížnost v ČR zatím málo viděná. V prvním
kole úrovně -TT- byla vypsána úloha -IM2-
a v neděli si senioři mohli vyzkoušet Grand Prix. 

IM II vyhrála Alena Zeusová s hřebcem
CORRADO AZ (Horse Products), ale po nedělní
Grand Prix klesla na 3. místo.

Vyrovnané výkony v obou úlohách předvedla
Alena Ticová s COUNTER STAR (Viktoria Tic).
Průměr jejich dvou známek byl 63,913 % a to
stačilo na druhé místo.

O tři procenta pak zvítězila Adéla Neu-
mannová na EDIE 1 (JC Zájezd).

CDI3* Arezzo
Hana Vašáryová startovala s koněm

LA FLEURETTE ve dnech 5. - 7. června na
CDI3* v italském Arezzu. Na programu měla
zahajovací start St. Georg a následně pak dva
starty v úlohách úrovně IM I. V konkurenci devíti
dvojic zahájila v pátečním St. Georg vítězstvím
se ziskem 66,684 %.

V sobotním IM I skončila naše dvojice druhá
s 68,421 % o 0,158 % za vítěznou Claudií
Montanari (TITUS FAN DE MARREN). Stejná
dvojice porazila naší reprezentantku i v neděli
při volné jízdě, za kterou získala Hana
Vášaryová 68,800 %.

CDI4* Achleiten
V rakouském Achleiten se ve stejném

termínu konaly soutěže ještě o hvězdu těžší
obtížnosti, opět za účasti českých repre-
zentantů.

Mezi juniory se prezentovala Tereza
Čechurová s ELFEN PRINC (JS Dobřany),
mezi mladými jezdci to byla Sofie Brodová
a LISSANDRO (Eventing Team), Barbora
Marešová s CLEVER GIRL a Barbora
Dvorníková s WHY NOT (obě JK Iluze
Makotřasy). Pro mladé jezdkyně byl start
v Rakousku i posledním testem před
mistrovstvím Evropy.

Mezi seniory se v malé rundě prezentoval
Fabrizio Sigismondi na APROPOS (Dressage
Academy) a Pavla Hašková a LINDGREN.
Fabrizio Sigismondi na TREVIS pak startoval
i v GP.

Nejlepší české umístění přivezla Sofie
Brodová a LISSANDRO ze sobotního St.
Georg pro mladé jezdce. Se ziskem 66,684 %
získala druhé místo o necelé procento za
vítězkou Kristinou Sober z Rakouska.

Fabrizio Sigismondi se rámci velké túry
prezentoval mezi trojicí soupeřící v IM II a při
zisku 65,316 % skončil třetí. O den později
startovalo v úloze Grand Prix 12 soutěžících
a zde za 63,560 % získal desáté místo.

V sobotní Grand Prix Freestyle bylo dvojic
11 a Fabricio Sigismondi s 65,100 % obsadil
devátou příčku.

Na APROPOS startoval v St. Georg, kde
byl s 66,526 % devátý a v IM I s 66,474 %
osmý.
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Pro letošní sezónu připravila
společnost HYJÉ – koně Zlínského
kraje,o.p.s. projekt s názvem
Festival koní Moravy. Již proběhl
Den koní v Lipině (17. 5.). Druhou
akcí je již tuto sobotu (13. června)
1. ročník nové jezdecké disciplíny
orientačního závodu družstev na
koních v Kokorách na Přerovsku.
Dalším podnikem budou tradiční
závody O pohár města Kroměříže“
(20. června). Tradičním podnikem je
i Pravčický pohár (4. července).

Příznivci westernového ježdění
mohou navštívit mistrovství zlínské
oblasti v reiningu v Kozlovicích (18.
července). Součástí budou letos
i oslavy 90. výročí založení
Zemského hřebčince v Tlumačově
ve dnech 7. - 9. srpna. V srpnu pak
jsou v nabídce ještě hobby závody
v Prusinovicích (16. srpna) a vše
vyvrcholí v zámecké zahradě
v Holešově při Poháru města
Holešova (6. září). Info na
www.hyje.cz

Festival koní Moravy

Foto M. Javůrková

Poslední květnovou sobotu se na kolbišti v Suché u Litomyšle konaly
drezurní závody. Pro účastníky bylo připraveno šest soutěží pro pony
i koně. Hlavní soutěží byla úloha JU/2009. Nejlepšího výsledku 63,088%
dosáhla Martina Kučerová na CALETE (Leonix).

Sbor Selských jízd Jana Žižky z Trocnova. o.s.
Na Městečku 12, 387 51 Štěkeň Vás srdečně zve na

4. ročník: ŽEHNÁNÍ KONÍM.
Štětice - pátek 19. června 2015

15.30 hodin setkání jezdců u Stáje Štětice,
následuje slavnostní průvod,

po nástupu Selské jízdy žehnání knězem.

10 let
Memoriálu 

Jana Papouška
Přihlášky k jubilejnímu Memo-

riálu Jana Papouška jsou již
otevřeny. Memoriál se koná
v Martinicích ve dnech 24. - 28.
června. Parkury bude stavět
Němec Marco Hess, který se
představil v Martinicích při loňském
Šampionátu mladých koní. Dotace
hlavní soutěže je 150 000,- Kč.
Putovní pohár má na sobě již devět
jmen a posledním vítězem byl syn
Jana Papouška Kamil.
Podrobnosti na
www.csi-martinice.cz

Cena
sv. Norberta

Skokovou soutěží -S**- vyvrcho-
lilo 2. kolo seriálu Channel Star,
které se konalo ve dnech 6. - 7.
června ve Zduchovicích. V konku-
renci 21 dvojic se do rozeskakování
dostali pouze Jakub Smrčka na
SALOME 4 (Smrčka) a Petr
Dajbych se ZADELEEN (Dajbych).
Jakub Smrčka byl bezchybný i v ro-
zeskakování a zvítězil.

Cenu sv. Norberta měli i pony
(-STP-). Zde startovalo 20 dvojic
a prvenství získal po rozeskakování
tří koní Daniel Pospěch na BIM 1
(Pegas Děpoltovice).

Sraz absolventů učiliště ve Vizovicích, 
obor ošetřovatel koní a jezdec. 
Absolventské ročníky 1955-1960.

Sraz ve Vizovicích 13. července ve 13:00 hod. 
u budovy bývalého učiliště.

Informace na tel.: 773 213 791.
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FEI Nations
Cup Eventing

V britském Houghton Hall
pokračoval 28. - 31. května letošní
seriál národních týmů ve vše-
strannosti. Celkem se soutěže
zúčastnilo šest týmů. Z vítězství se
radovali Němci ve složení Andreas
Ostholt/SO IS IT, 41.0; Niklas
Bischorer/TOM TOM GO 3, 45.0;
Dirk Schrade/HOP AND SKIP,
45.3; (Sandra Auffarth/ISPO, 59.8).
Celkem získali 131,3 bodů a o té-
měř 15 bodů předstihli Velkou
Británii.

Na třetím místě skončila Fran-
cie před Holandskem, Španělskem
a Austrálií.

Průběžnou tabulku FEI Nations
Cup Eventing vede po třech kolech
Velká Británie s 28 body o jediný
bod před Francií. Na třetí příčce
figurují společně Austrálie a Ho-
landsko (14). Páté Německo má
nyní 11 bodů před Irskem (9)
a Španělskem (6).

Čtvrté kolo se nyní jede při
CCIO3* ve Strzegomi (25. - 28.
června), kam se pro body do
olympijského žebříčku chystá i Ja-
roslav Hatla.

O body do seriálu Poháru ná-
rodů ve všestrannosti se letos
bude ještě soutěžit v Cáchách
(11. - 14. srpna), v Montelibretti
(17. - 20. září), Waregemu
(24. - 27. září) a Boekelu (8. - 11.
října).

Po vítězství v Badmintonu se na čelo světového žebříčku po letech nadvlády Němce Michaela Junga vrátil Brit
William Fox-Pitt. Ten má nyní na Junga 15 bodový náskok. V desítce momentálně nejlepších militaristů světa
jsou i čtyři ženy. Novozélanďanka Jonelle Price je pátá, Němka Ingrid Klimke šestá. Karin Donckers z Belgie je
osmá a na 10. místě figuruje Nicola Wilson.
William Fox-Pitt (46) reprezentuje Velkou Británii od juniorských let, kdy v roce 1987 získal na ME stříbro
a s týmem titul. Od té doby pravidelně reprezentuje Velkou Británii na OH i MS. Poprvé absolvoval CCI4*
v Badmintonu již ve svých 20 letech.


