
S německou precizností bylo po mnoho měsíců připravováno sdružené
mistrovství Evropy v Cáchách. Spolek Aachen-Laurensberger Rennverein
si zásadně nedává malé cíle a bylo jasné, že pořadatelskou ambicí je
uspořádat mega akci ve stylu Světových jezdeckých her. Pět ze sedmi
disciplín sdružených ve FEI kývlo na šampionát v Cáchách. Stranou zůstali pouze jezdci všestrannosti, kteří
se ale utkali v Cáchách v olympijské kvalifikaci a militaristickém Poháru národů (CCI3*). Medaile se také
nerozdělovaly v endurance. O tuto disciplínu možná pořadatelé zase až tak moc nestáli.

Čeští fanoušci jezdectví se na cášské ME také těšili. Za prvé je taková akce vždy zvýšeným důvodem
k návštěvě, a za druhé postupně narůstající výkonnost českých jezdců navyšuje počty jezdců s ambicí startu.
S konkurenceschopností našich sice stojíme pevně na zemi, ale sportovní štěstí je nevyzpytatelné. V každém
případě mít v soutěži „svého” jezdce je bez ohledu na jeho šance vzrušující.

Česká reprezentace měla jasno. Skokového šampionátu se chtěla zúčastnit s kompletním družstvem,
připravena ke startu byla tři spřežení a pochopitelně již v Normandii byly ohlášeny ambice Lukáše Kloudy,
který trvale žije v Kolíně nad Rýnem. S ním se ale na Cáchy těšili i další voltižéři.

Skokanským problémem ovšem byl již na jaře ohlášený úmysl Aleše Opatrného preferovat olympijskou
kvalifikaci. Aleše měl popřípadě nahradit Jiří Hruška a ARISTO Z, který v roce 2014 naznačil, že by mohl
dorůst až do takové obtížnosti. Bohužel generální zkouška v Bratislavě nedopadla dobře a tak skokové
družstvo bylo redukováno na trojici a to byl v našem případě neřešitelný handicap.

Česká spřežení zase oslabila infekční anémie a s ní spojený zákaz cestování pro nejlepšího z trojice Jiřího
Nesvačila ml. V této disciplíně může být sice tým dvoučlenný, ale stejně jako u skokanů je pozice pro
redukovaný počet členů družstva obtížná.

Voltižní reprezentanti se do Cách vydali ve čtveřici. Tušili jsme, že šanci bude mít pouze náš nejlepší Lukáš
Klouda. Stejně tak ale mají fanoušci voltiže zkušenost, že Lukáš v nejobtížnějším měření sil většinou alespoň
jednou zaváhá. V současném sportovním světě si ale adept na slušný výsledek zaváhání dovolit nesmí. Diktát
pro současné šampiony je zcela nemilosrdný. V úterý 11. srpna to tedy v Cáchách všechno vypuklo a jako
první bylo na programu slavnostní zahájení.

XXIII. ročník | číslo 14
28. 8. 2015 – 17. 9. 2015

Ve Ctěnicích podruhé
O pohár Prahy

Druhé kolo 12. ročníku pony
seriálu se koná v sobotu
12. září v zámeckém areálu
ve Ctěnicích.

50 Zlatých podkov

V Humpolci se o víkendu
21. - 23. srpna konalo
jubilejní finále naší nejstarší
seriálové soutěže.
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(Pokračování na str. 4)

Inzerce

Junioři v Bialym Boru
Evropský šampionát juniorů se konal ve

dnech 13. - 16. srpna v polském Bialym Boru.
ČR reprezentovala pětice Šárka Votavová
(BAILEY), Anežka Lexová (BERENIS), Ma-
rie Dvořáková (DUKÁT), Nikola Jindrová
(GOLDWIN) a Barbora Kamírová (CHRISTO 1).

Závodiště Bialy Bor je pověstné obtížnými
kursy. Stavitel Němec Gerd Haiber nezklamal
ani tentokrát a juniorům připravil kurs obtížností
se blížící spíše ke dvěma hvězdám.

V konečném účtování se nejvýše z našich
dostala Šárka Votavová s BAILEY, která
inkasovala jen minimálně v krosu a čistě zvládla
i parkur. Celkově její výkon 63,8 bodů stačil na
24. příčku.

Škoda, že všichni naši junioři všestrannosti
mají stále potíže s drezurní zkouškou. Nejlépe
byla z našich v drezuře hodnocena Barbora
Kamírová, ale i tak jejích 55,5 bodů stačilo
v konkurenci 77 dvojic pouze na 53. místo.

K týmové soutěži nastoupilo 13 družstev
a ČR obsadila 8. příčku. Zvítězilo Německo
před Francií a Velkou Británií. 
Kompletní výsledky na
https://zawodykonne.com

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

ME Aachen
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První byla na programu drezura
Soutěžit se začalo následujícího dne. Před

prořídlými tribunami se na obdélníku umístěném
uprostřed centrálního kolbiště utkalo během dvou
dnů 18 národních týmů v drezurní úloze Grand Prix.
Spolu s jezdci usilujícími o postup v individuální
soutěži to bylo 72 dvojic.

Po prvním dni a startu prvních dvou jezdců
družstva vedlo Německo před Holandskem
a Velkou Británií. Velmi dobré úlohy předvedly
domácí reprezentantky Isabell Werth s valachem
DON JOHNSON (Don Frederico) a Jessica von
Bredow-Werndl s tm. hnědákem UNEE BB
(Gribaldi). Dobří byli i oba Holanďané: Patrick van
der Meer se 14letým hnědákem UZZO (Lancet)
a Diederik van Silfhout s 10letým hřebcem
ARLANDO N.O.P. (Paraddox). Líbila se i Angli-
čanka Fiona Bigwood s 10letou oldenburskou
hnědkou ATTERUPGAARDS ORTHILIA (Gribaldi).
Bylo však jisté, že v těchto výsledcích se bude ješ-
tě škrtat a že skutečná síla týmů se ukáže až
druhý den.

Ve čtvrtek se čekalo především na to, co před-
vede Matthias Alexander Rath s vraníkem
TOTILAS (Gribaldi). Z jeho úlohy byla cítit nervozita
a napětí. Nízké známky dostal za prodloužený klus
a chybu udělal i v sérii 1-1. Celkový dojem byl
rozpačitý. Pozorní diváci si navíc mohli všimnout,
že nešel zcela čistě. Celková známka byla
75,971%, ale očekávalo se jistě víc.

Naopak mimořádně povedenou úlohu předvedl
Hans Peter Minderhoud s 13letým hnědákem
GLOCK´S JOHNSON TN (Jazz). Dostal se prů-
běžně do čela a pro Holanďany se vše vyvíjelo vý-
borně. Dobrý výkon ale předvedl i Carl Hester s 11le-
tým NIP TUCK (Don Ruto) a v šanci byli i Britové.

První nad 80% byl Gal
Výbornou energickou jízdu bez viditelných ne-

dostatků potom předvedl Edward Gal s vraníkem
GLOCKʻS UNDERCOVER (Ferro) a byl první, kdo
v hodnocení překročil 80% bodů (82,229%).

Foto FEI

Zahajovací pompézní show jsou již dnes
samozřejmostí 
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Ptýrov se povedl
Pořadatelé (a bohužel i koně a soutěžící) na Ptýrově byli v letošním roce opět počasím prověřeni

na nejvyšší možnou míru. Po zrušení finále ČDP se večerní Velká cena ČSP stala hlavním
jazýčkem na vahách. Povede se nebo nepovede? Budou organizátoři za pořadatelské nasazení
odměněni nebo naopak potrestáni?

V jezdecké obci se zákulisně šeptá, že v pořadí již druhý větrný incident při drezurním
šampionátu, zpochybnil ochotu ptýrovských udržet se i nadále v elitním pořadatelském spolku.
Starosti spojené s organizací mnohadenních mega akcí, jakoby najednou převážily nad výhodami.

Na podobné úvahy budou mít na Ptýrově nyní celou zimu. Důležitým psychologickým
momentem ovšem bylo, jak se vydaří večerní Velká cena. Před dvěma lety se totálně nepovedl
timing a z večerní Velké ceny se stala časná ranní. Vloni téměř na hodinu zhaslo snad celé
Mnichovo Hradiště.

Věřil jsem, že se z těchto zkušeností již ptýrovští poučili. Co se bohužel ovlivnit nedá je počasí.
Když se v týdnu před večerní Velkou cenou začalo v médiích jásat, že vlna veder již konečně končí
a v průběhu soboty nás přepadnou bouřky a přívalové deště, nechtěl jsem uvěřit, že by to na
Ptýrově měli se sv. Petrem skutečně tak rozházené. Čtrnáct dní je každý večer jak stvořený pro
podobnou akci a právě ten v sobotu 8. srpna má být první škaredý?

Naštěstí občas v životě dopadne i něco dobře. Ptýrov to stihl. Nástup studené fronty se o 10 ho-
din zdržel. Již kolony aut před Ptýrovem navodily atmosféru návštěvy letního kina. Teplota byla
ideální, osvětlení na dvou vysokých stožárech doposud nejlepší, dodávky elektřiny nepřerušované.
Plné tribuny se bavily a kdo dorazil, nelitoval. I pro zkušené divácké matadory se večerní Velká
cena stala zábavnou podívanou. Ptýrovským tak patří další průkopnické absolutorium. Po
dvou letech dětských nemocí ukázali všem, jak pořádat večerní skákání. Doufám, že právě ten
senzační letní večer na Ptýrově, byl potřebným povzbuzením pro jejich všechna další organizační
trápení.

Foto J. Malinovský

Deváté kolo Českého skokového poháru se jezdilo pod umělým osvětlením. Zvítězil favorizovaný
Aleš Opatrný na ACOVARO (Czech Equestrian Team) před výborným Jakubem Novotným na
PERRY 1 (Golem). Skokový pohár na Ptýrově měl i krásné vyvrcholení ve třetím místě Jaroslava
Hatly na CARAMOUCHE Z. Ten si na skokovou obtížnost -T- troufnul po 14 letech. Jinak je jeho
prioritou i nadále olympijská kvalifikace ve všestrannosti na OH do Ria. Důležitým závodem pro
něj bude CCI3* v běloruském Minsku (23. - 27. září). Tento víkend (28. - 30. srpna) se koná další
kolo ČSP v Plzni.

Česká výprava na skokovém ME dětí, juniorů a mladých jezdců ve Wiener-Neustadtu

Letošní evropský šampionát dětí, juniorů
a mladých jezdců se konal v rakouském Wiener-
Neustadtu ve dnech 10. - 16. srpna. Z ČR do-
razila opět mohutná výprava. Věkové kategorie
zastupovalo pět dětských jezdců (František
Stružinský, Tereza Markusková, Sára Finsterle,
Sofie Najmanová a Daniel Pospěch), pět juniorů
(Francesca Kolowrat-Krakovská, Václav Nágr,
Petra Boháčová, Kateřina Kučerová a Kateřina
de Jagerová) a dva mladí jezdci (Anna Kell-
nerová, Ondřej Málek).

Tentokrát jsme věřili ve více finálových účastí.
Dětští jezdci v řadě případů svými zkušenostmi
dozráli, junioři prokázali svoji výkonnost i v do-
mácích soutěžích seniorů a mezi mladými jezdci
drží krok s Evropou především Anna Kellnerová.

Tato očekávání se bohužel nenaplnila. Že je
evropský šampionát především pro mladé
jezdce a juniory již skutečnou přípravou na
setkání se světovou obtížností ví po mnoha
zkušenostech již každý. Letos stavěl navíc par-
kury Frank Rothenberger a tak nebylo o ob-
tížnosti pochyb. Přesto byla jediná česká účast
ve finále poněkud zklamáním.

Zajistila ji našim barvám Francesca Kolowrat-
Krakovská na VORIETA. Navíc do závěrečného
parkuru nastupovala po výborných výkonech
v medailové šanci. Bohužel, zvláště u juniorů, je
třeba počítat s nervozitou a tak z toho po zá-
věrečných 9 bodech bylo nakonec sice pří-
jemné, leč přesto smutné 15. místo. Kompletní
výsledky
na www.lake-arena.at/euro2015

Skokové mládí 
ve Wiener-Neustadtu

Ve Ctěnicích podruhé
V sobotu 12. září se v zámeckém areálu Ctěnice
koná letošní druhé kolo 12. ročníku skokového
seriálu jezdců na pony O pohár Prahy. Na
programu jsou ponyhandicapy -Z-, -ZL- a -L-.
Rozpis a přihlášky na www.cjf.cz 

Foto K. Návojová

V pondělí a úterý 10. a 11. srpna byl v pře-
krásném a zcela novém areálu v Kralovicích
nedaleko Slaného uspořádán oblastní šam-
pionát v drezuře i skákání na pony. V kategorii
skokových jezdců 8 - 12 let zvítězil Daniel Hakr
na JM´S LEX ze stáje Equine-Hoffmeister.



V úrovni jedné hvězdy si nejlépe vedla Eva
Kratochvílová na CAMILA z JK Loučka.

Organizátoři 50 finále měli tentokrát skutečně
štěstí na počasí. Tropické teploty letošního léta
právě včas skončily a na závodiště v Dusilově
dva dny pršelo. Déšť skončil právě včas a tak
byl terén pružný a koním příjemný.

Stavitel humpoleckých tratí Zdeněk
Kusý připravil pro jezdce a koně opět
řadu nových překážek, jako například
střechu u čejovské silnice.

Zlatá podkova
K finále Zlaté podkovy nastoupilo

14 dvojic. Drezuru vyhrál zcela
přesvědčivě Pavel Vaněk na CRAZY
LOVE (JK Ratibořské Hory). Tento
jezdec, figurující na průběžně druhém
místě z letošních kvalifikací, však při
krosu na vodě spadnul a bylo po
nadějích.

Jediný kros s úplnou nulou dokončil
Radko Heidenreich na TIKSI. ten se
tak vyhoupnul do čela soutěže a před
parkurem měl pohodlný náskok. Navíc
byl nejlepší i v parkuru s jedinou chy-
bou na posledním skoku a s výrazným
rozdílem přes 12 bodů se stal vítězem
jubilejního 50 finále. Za ním skončila
Jana Höcková s PIPA FUN (JO Albert
Stolany) a Jaroslav Abík na FLIRT
(stáj Abík).

Spřežení
Čtyři kategorie měla v rozpisu

i spřežení. Vedle dvojspřeží pony pak
i jedno, dvoj a čtyřspřeží.

Hlavní soutěží bývá při Zlaté pod-
kově tradičně soutěž dvojspřeží, která
jako Mistři opratí byla v Českoslo-
vensku skutečným průkopníkem spor-
tu spřežení. Mezi 11 páry svedli
neuvěřitelně vyrovnaný souboj o ví-
tězství Jaroslav Kohout (Denisa
Bratronice) a Václav Coufalík (JK
Coufalík). Václav Coufalík nakonec
zužitkoval výhodu dvou spřežení a se
svým druhým párem zvítězil nej-

těsnějším rozdílem 0,27 bodu. Třetí příčku
obsadil Ladislav Jirgala.

Mezi deseti jednospřežími nenašel
přemožitele suverénní Jan Exnar (Favory
Benice), i když v drezuře byl lepší Jaroslav
Petřek. Celkově se však z druhého místa těšil
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Padesát Zlatých podkov
Celkem 80 jezdců všestrannosti a téměř 30 spřežení dorazilo o víkendu 21. - 23. srpna do

Humpolce k jubilejnímu 50. finále Zlaté podkovy. Vedle finále Zlaté podkovy na úrovni dvou hvězd
pak pozornost poutala především se Zlatou podkovou historicky spjatá soutěž dvojspřeží, kterých
bylo v Humpolci na startu finále jedenáct.

Foto J. Bělohlav

Soutěž dvojspřeží ovládl Václav Coufalík (JK Coufalík), který porazil výrazně zkušenější jezdce
jako např. Jaroslava Kohouta, Ladislava Jirgalu nebo Josefa Hroudu

Letošní domácí sezóna jezdců všestrannosti
i spřežení měla tradičně jeden ze svých vrcholů
v Humpolci. Jezdci všestrannosti se utkali
celkem v šesti závodech a jeden patřil i pony.
Novinkou letošní sezóny pak byly i dvě soutěže
s názvem Stříbrná podkova. Ta s číslem II. (-L-)
byla určena jezdcům, kteří si ještě netroufají na

úroveň jedné hvězdy. Tu druhou, s číslem I., pak
využili všichni ti, kteří již chtěli své koně prověřit
v jednohvězdové obtížnosti.

Snadnější stříbrnou podkovu využilo 18 dvojic
a šanci nedal nikomu Jaroslav Hatla na
REENMORE ALFIE (Czech Equestrian Team). 

Foto J. Bělohlav

Padesátým vítězem finále Zlaté podkovy se stal Radko
Heidenreich na TIKSI z JK Loštice

Památce
Lubomíra Vrtka

Při Mistrovství ĆR ve všestrannosti
družstev konaném ve dnech 31. červen-
ce – 2. srpna v Pardubicích se během terénní
zkoušky tragicky zranil Lubomír Vrtek.
Svému zranění 6. srpna v pardubické
nemocnici podlehl.

Odešel tak jeden z našich nejúspěšnějších
a jistě nejzkušenějších jezdců, který ve
skromných podmínkách jezdeckého oddílu
při SOU v Horních Heřmanicích dokázal
s koňmi z vlastního chovu dosahovat
vynikající výsledky, a to po mnoho let. To vše
díky svému jezdeckému umění, přiměřené
postupnosti výcviku a letitým zkušenostem.
Proto požíval respektu soupeřů a uznání od
ostatních jezdců a příznivců královské
jezdecké disciplíny.

Lubomír Vrtek se těšil velké oblibě i ve
svém okolí, ať už občanském, pracovním
nebo sportovním. Proto také se na jeho
pohřbu konaném 12. srpna v kostele sv. Jana
Křtitele v Šumperku sešlo velké množství lidí,
kteří se přišli rozloučit s tímto mimořádným
člověkem.

Tak, jak byl Lubomír Vrtek výjimečný ve
svém životě, tak výjimečná byla i jeho smrt.
A může-li být smrt ve své tragičnosti i krásná,
pak taková byla právě ta jeho. Vždyť v básni,
která byla napsána k úmrtí slavného kpt.
Rudolfa Poplera, který také shodou okolností
tragicky zemřel na pardubickém závodišti,
básník píše: „Kůň vzepjal se a pad´, dá-
váš mi, Bože, překrásně dnes umírat.“
A básník Jiří Wolker v jedné ze svých balad
říká: „…. a poznav, že stačí to muži, by
zemřel jak muž, zakřičel hlasem mocným
nad světem celým ….“ Ano, stateční mužové
hrdinskou smrt vítají. A taková byla i smrt
Lubomíra Vrtka. Čest jeho památce!

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Alexander Soukup (JK Ruda) před Liborem
Kurkou (3K Přední Lhota).

Soutěž čtyřspřeží letos nepotřebovala
zahraniční jezdce a tentokrát stačila pětice
domácích kočárů. Horkou chvilku pořadatelům
i sobě připravil Petr Vlašic, který zariskoval
a skončilo to splašeným spřežením bez
posádky. To vyběhlo i na silnici, ale naštěstí se
nikomu nic nestalo. V soutěži tak dominoval
Zdeněk Jirásek (JK Robousy) před Jaroslavem
Juráněm (Juráň-Valentino) a Kateřinou
Sklenskou (Maestoso Luna).

Součástí jubilejního ročníku byl pochopitelně
i tradiční průvod Humpolcem, který vtahuje do
jezdeckého sportu skutečně celé město. Že mají
humpolečtí svoje závody rádi pak 
dokázala nejenom nedělní sláva 
v centru, ale i velmi slušná 
návštěva na závodišti.



sportovním světem rozeběhla
zpráva, že majitelé legendárního
hřebce rozhodli o ukončení jeho
sportovní kariéry.

Zase krev 
V sobotu se zkazilo počasí.

Chvílemi jezdcům znepříjemňoval
průběh soutěže silný déšť. Diváci se
tím však nenechali odradit. Tribuny
byly tentokrát zaplněny. Návštěvníci
byli, kromě domácích a britských
jezdců, zvědavi především na Ho-
lanďany. Strůjce týmového vítězství
Holandska Edward Gal, měl ten-
tokrát nečekané problémy. S přemo-
tivovaného GLOCK´S UNDERCO-
VER sršela nezvladatelná energie
již při vjezdu. Na začátku úlohy se
mu vůbec nepodařilo zastavit. Byl
našponovaný a téměř neovlada-
telný. Smutnou tečku za tímto
utrpením udělala odkapávající krev
z valachovy huby. Úlohu proto
britský rozhodčí Andrew Ralph
Gardner předčasně ukončil.

Kraluje VALEGRO 
Naopak úhlednou a energickou

úlohu na hranicích možností DON
JOHNSON předvedla Isabell Werth.
Výsledek 75,924% stačil na sedmou
příčku. Kuriózní bylo, že jedna z nej-
zkušenějších světových drezuristek,
podobně jako všechny tři medai-
listky před dvěma lety v Herningu,
spletla úlohu. Dvě stržená procenta
ji stála čtvrté místo.

Šestou příčku získala švédská
matadorka Tinne Vilhelmson Silfvén
s 13letým hannoveránem DON
AURELLIO (Don Davidoff) o necelé
procento za Carl Hesterem s NIP
TUCK. 

Těsně pod medailovými stupni
skončila španělská reprezentantka
Beatriz Ferrer – Salat se 14letým
vestfálským ryzákem DELGADO
(De Niro) – 77,395%.

Na rozdíl od svého životního
partnera Edwarda Gala, pokračoval ve
výborných výkonech Hans Peter
Minderhoud s hřebcem GLOCK´S
JOHNSON TN. Výsledkem 79,034%
se mu po mnoha letech podařilo
dosáhnout také na individuální medaili.

Stříbro za skvělý výkon se ziskem
83,067% získala Kristina Bröring-
Sprehe. Elegantní DESPERADOS
byl daleko soustředěnější než
v týmovém testu a předvedl jednu
z mála bezchybných úloh.

Na Charlotte Dujardin to však ani
tentokrát nestačilo. Její jízda s fe-
nomenálním valachem VALEGRO
naprosto uchvátila diváky. Ti ji od-
měnili bouřlivými ovacemi. Od roz-
hodčích dostala 87,577% a to byla
jednoznačně zlatá medaile.

Grand Prix KÜR
Druhým vyvrcholením je v dre-

zuře ještě Grand Prix KÜR. Volné
sestavy přilákaly do ochozů 38 tisíc
diváků. Celkem se jich tak ve
čtyřech drezurních dnech vystřídalo
na hlavním stadiónu 88 tisíc. Na
obdélník nastoupilo třináct nej-
úspěšnějších dvojic z GPS.  

Šampionát zastihl v mimořádně
dobré formě Petra Minderhouda. Za
výkon GLOCK´S JOHNSON získal
82,411% a k další medaili mu
chybělo opravdu málo. Tentokrát to
stačilo na 5. příčku.

Ještě žhavějším kandidátem na stupeň vítězů
byla Isabell Werth. Podařilo se jí dostat hnědáka
DON JOHNSON tak vysoko, jak asi ani mnoho
odborníků nečekalo. Jejich nedělní jízda patřila
k vrcholům. Rozhodčí ji ocenili 82,482%. Čtvrté
místo.

Oba jezdci měli k bronzové medaili hodně
blízko. Nakonec ji ale získala devětačty-
řicetiletá Španělka Beatriz Ferrer – Salat na
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Společně s drezuristy soutěžili o evropské
medaile jezdci reiningu. Svoji sbírku medailí
zde obohatila Anky van Grunsven, která
s týmem Holandska získala bronz.

Nejlepší úlohu ale podle očekávání ukázala
britská hvězda Charlotte Dujardin s 13letým
hnědákem VALEGRO (Negro). Její hodnocení bylo
ještě vyšší - 83,029%. Nebylo to úplně bez chyb.
Nepovedl se výjezd z cvalové traverzály
a následně nebyly čisté ani první dva přeskoky
řady 1-1. To pravděpodobně Brity stálo zlatou
medaili. Rozdíl na nakonec vítězné Holanďany byl
pouhých 1,4%.

Poslední jezdkyní soutěže byla Kristina Bröring-
Sprehe s hannoverským černým hřebcem
DESPERADOS FRH (De Niro). Před ní stál nad-
lidský úkol. Pokud by získala 84,459%, vyhrálo by
Německo toužené zlato. Za 83,059% by bylo ještě
stříbrné. Vše další pak znamenalo bronz, který byl
již po třech jezdcích jistý.

Pod takovým tlakem se soutěží obtížně.
Nepovedlo se to ani Kristině Sprehe. Sice
nezklamala, ale i ona měla chybu v traverzále
a přesvědčivé nebyly ani piaffy. Celkových
79,743% byl sice třetí nejlepší výsledek, ale stačil
pouze na bronz.

Zlatou medaili zaslouženě získali Holanďané
(235,629%) před Brity (234,229%) a Němci
(230,914%). Další pořadí bylo Španělsko,
Švédsko, Francie, Rusko a Dánsko. 

Šlo i o Rio de Janeiro
Družstva umístěná na medailových příčkách se

na OH kvalifikovala již na loňských Světových
hrách. Olympijskou účast si tak zajistily týmy na
čtvrtém až šestém místě: Španělsko, Švédsko
a Francie.

TOTILAS skončil
Po dni odpočinku pokračoval šampionát nejtěžší

klasickou úlohou Grand Prix Spécial. Startovalo
třicet nejlepších z Grand Prix. Chyběl však mezi
nimi šestý TOTILAS. Pod dojmem ne zcela čistých
chodů byl převezen na veterinární kliniku do Belgie.
Při vyšetření na magnetické rezonanci bylo
zjištěno, že trpí zánětem okostice u levého zadního
kopyta. Na RTG a ultrazvukových snímcích nic
vidět nebylo. Na magnetické rezonanci se však
zánět projevil jako bílá skvrna. Ve většině případů
působí tlak v kosti bolest. Toto vleklé onemocnění
se často vyskytuje i u lidí. Léčba je dlouhá
a vyhlídky pochybné. V průběhu šampionátu se tak

Foto FEI/D. Caremans

Foto FEI/D. Caremans

DELGADO (De Niro). Za volnou sestavu získala
82,714% a rozdíl mezi třetím a pátým místem byl
0,303 %. 

Pátá medaile pro Španělku
Beatriz Ferrer – Salat tak po mnoha letech

čekání rozmnožila svoji medailovou sbírku. Zatím
v ní byly čtyři. Týmový bronz a individuální stříbro
ze Světových her 2002 v Jerez de la Frontera.

První týmový titul získali pro Holandsko drezuristé (zleva):
Diederik van Silfhout, Patrick van der Meer, Edward Gal, Hans
Peter Minderhoud společně s šéfem ekipy Wim Ernesem

Druhý přidali skokané (zleva): Jur Vrieling, Gerco Schröder, Maikel
van der Vleuten a Jeroen Dubbeldam (+ vedoucí  Rob Ehrens).

A konečně třetí pak tým spřežení ve složení (zleva): Koos de
Ronde, Theo Timmerman a IJsbrand Chardon (+ vedoucí
Harrie de Ruyter)

Foto FEI/D. Caremans

Foto FEI/D. Caremans
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Téměř kompletní česká výprava v Cáchách

Stejné medaile, i když opačně, si odvezla z OH
2004 v Athénách.

Pokud byl souboj o bronzovou medaili napínavý,
tak ještě dramatičtěji probíhal zápas o zlato.
Kristina Bröring - Sprehe s impozantním vraníkem
DESPERADOS předvedla životní výkon. Jejich
sestava byla technicky náročná, současně ale
harmonická, uvolněná, elegantní a zarámovaná
nádhernou hudbou. Diváci byli okouzleni a roz-
hodčí přidělili 88,804%.

První dáma světové drezury Charlotte Dujardin
si nemohla být vůbec jistá. Navíc VALEGRO
působil lehce unaveně a znovu se mu nepovedly
přeskoky. Dujardin soutěžila se sestavou, se kterou
na jaře vyhrála Světový pohár.

Skvělé byly obě úlohy, ale publikum stranilo
domácí favoritce. Když se na světelné tabuli
objevilo, že s 89,054% vyhrála Charlotte Dujardin,
ozval se hlasitý pískot. Čtyři ze sedmi rozhodčích
preferovali britskou obhájkyni titulu. U třech zvítězila
domácí reprezentantka. Rozdíl byl čtvrt procenta.
Při dekorování ale vášně opadly a všechny tři
medailistky byly odměněny velkými ovacemi. 

Celkem si z drezurních soutěží nejcennější
medaile odvezli Britové (2 zlaté a 1 stříbrnou). Tři
medaile (2 stříbrné a 1 bronzovou) získalo
Německo a jedno zlato a jeden bronz  Holanďané.
Zbylá bronzová medaile putovala do Španělska.

Trocha statistiky
Mistrovství Evropy bylo rozloženo do třinácti

dnů. Zúčastnilo se ho celkem 30 států,
475 sportovců a 700 koní, včetně 40 militaristů
soutěžících v CCI. Na dotacích bylo vyplaceno
1,79 miliónu Euro a celkový rozpočet činil
24 miliónů. Na úspěšném zvládnutí podniku se
podílelo třináctset lidí, včetně 70 činovníků
a rozhodčích. Na průběh soutěží dohlíželo
45 stevardů a staralo se o něj 350 pořadatelů.
Celkově vidělo soutěže v Cáchách 369 tisíc
diváků.

Druhému týdnu kralovali skokané
Skokové soutěže byly zahájeny ve středu

19. srpna honebním skákáním do 150 cm.
K dosaženému času se za každou porušenou
překážku připočítávaly čtyři vteřiny.

Stavitelem parkurů byl Frank Rothenberger.
Kurz honebního parkuru, který se započítával
i do soutěže týmů, zahajovaly dva široké oxery.
Hodně chyb bylo na prvním dvojskoku triplebar -
oxer a následující úzké červené bráně. Náročný
byl i druhý z dvojskoků, kolmý skok s bazénem -
oxer následovaný vysokou stacionátou. Nej-
vyšší skok byl 153 cm a čistě šla přibližně třetina
jezdců.

Do soutěže nastoupilo 22 družstev a spolu
s několika individualisty to bylo 94 jezdců.
V české reprezentaci chyběl Aleš Opatrný, který
už dopředu avizoval, že ME se zúčastní pouze
v případě úspěšné šamorínské kvalifikace na
OH. Naši tak startovali ve třech.

Konec hned na začátku
Emma Augier de Moussac s 10letým tm.

hnědákem CHARLY BROWN (Diamant de
Semilly) prošla kurzem zodpovědně a bez chyby.
Kdyby se jednalo o klasický parkur, byl by důvod
k radosti. Na honební hodnocení to ovšem bylo
příliš opatrné se všemi distancemi ježděnými
zpátky. Dosažený čas tak stačil pouze na
49. příčku. V přepočtu to bylo 5,37 bodu.

Bohužel ještě hůř dopadla naše favoritka
Zuzana Zelinková na CALERI II (Calido I). Její
projev ukazoval snahu o honební pojetí.
CALERI skákal s chutí a bez chyb. Malér přišel
v závěrečné třetině parkuru. Po absolvování
řady s druhým dvojskokem a následném obratu
překonal CALERI mohutným skokem atypickou
kolmou překážku symbolizující třícípou hvězdu
automobilů Mercedes. Během doskoku Zuzana
náhle ztratila rovnováhu a sesunula se přes
pravý bok na zem. To bylo velké rozčarování.
CALERI do té chvíle neshodil žádný skok a čas
vypadal nadějně. Naše družstvo se tak rozpadlo
a soutěž pro nás skončila hned na začátku.

Ondřej Zvára s CENTO LANO (Cento Lano)
se snažil cválat. Skákal jistě a jeho čas byl přes
vynaložené úsilí až třicátý čtvrtý, ale z našich byl
nejlepší. Dále postupoval s 3,94 tr. bodu.

Leprevost na čele
Rozdíly mezi jezdci však byly malé. Nej-

rychlejší ze všech byla Pénélope Leprevost
(FRA) s 10letou ryzkou FLORA DE MARIPOSA
(For Pleasure). Druhé místo obsadil Ludger
Beerbaum s bílou holštýnkou CHIARA 222
(Contender) a třetí byl Joe Clee (GBR)
s hřebcem UTAMARO D´ECAUSSINES
(Diamant de Semilly). V družstvech vedli Němci
před Francouzi a Brity.

Druhou kvalifikací byl ve čtvrtek 20. srpna
klasický parkur do 160 cm. Tentokrát dělala
největší problémy řada s trojskokem - sta-
cionáta, oxer, stacionáta, po které následoval po
sedmi dlouhých, či osmi krátkých cvalových
skocích, široký oxer. Chyby ale byly i na dalších
skocích i na závěrečném dvojskoku.

Spadla i Emma
Naši již startovali pouze v jednotlivcích,

CALERI již nepokračoval. Emma Augier de
Moussac si až ke trojskoku počínala dobře. Zde
se však dostala blízko za úvodní stacionátu,
oxer odskakovala zdálky a před závěrečnou
stacionátou jí půl cvalového skoku chybělo.
CHARLY BROWN to vyřešil zastavením
a Emma spadla.

Ondřej Zvára se sice přes trojskok dostal bez
problémů, ale v navazující řadě si CENTO
LANO neodpustil jednu ze svých neukáz-
něností. V důsledku toho se dostal pod následný
oxer a to znamenalo první chybu.  Druhou udělal
na úzkém červenobílém skoku v prostřední fázi
parkuru. Celkový výsledek dvou kol 11,94 bodu
stačil na těsný postup do třetí kvalifikace.

Holanďané postupují vzhůru
V tomto kole se skvěle dařilo Francouzům,

Holanďanům a Švýcarům, kteří nepřipsali ani
bod. Z německého družstva chybovali Meredith
Michaels-Beerbaum, když FIBONACCI (For
Pleasure) lehce nedoskočil vodní příkop
a Christian Ahlmann s hřebcem TALOUBET Z
(Galoubet A), který shodil stejný oxer jako
Ondřej Zvára.

Do vedení se tak dostala Francie, druhé
bylo Holandsko a na třetí místo se propadlo
Německo. Do závěrečného třetího kola
postupovala ještě Velká Británie, Ukraji-
na, Švýcarsko, Španělsko, Dánsko, Irsko
a Švédsko.

V individuálním žebříčku zůstali na prvních
místech Pénélope Leprevost, Ludger Beer-
baum, Joe Clee a Gregory Wathelet. Na páté se

Foto FEI/D. Caremans

Všechny tři individuální tituly jsou již na kontě
holandského jezdce Jeroena Dubbeldama.
Olympijský vyhrál v roce 2000 v Sydney,
světový před rokem v Normandii a evropský
ho zdobí od neděle 23. srpna 2015.
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dostal Sergio Alvarez Moya a na šesté Cassio
Rivetti. Simon Delestre už byl sedmý a Jeroen
Dubbeldam osmý.

Již jen Ondra
Třetí kolo družstev a současně třetí kvali-

fikace jednotlivců bylo na programu v pátek.
Startovalo deset nejlepších týmů a třináct
jednotlivců. Jedním z problémových míst kurzu
byla černá zvlněná prkna u čtvrtého skoku
a hodně se chybovalo i v následujícím masivním
trojskoku triplebar - kolmý skok - oxer. Dalším
z oříšků bylo, zda čtyři nebo pět cvalových
skoků mezi 180 cm širokým oxerem č. 8
a následnou prkennou stacionátou. Dost přísný
byl i časový limit.

České barvy nesl ve třetím kole již jen Ondřej
Zvára. Parkur absolvoval s devíti body a v pod-
statě se mu docela dařilo. První chybu udělal na
červenobílém oxeru č. 8 a druhá přišla na dvoj-
skoku z kolmých skoků nad přírodními příkopy.
Po třech kolech skončil Ondřej Zvára s vý-
sledkem 20,94 bodu na 45. místě.

Něco je špatně
Poválečný vývoj jezdectví posadil Německo

na pomyslný trůn světového lídra. Po dlouhá
desetiletí nacházeli němečtí jezdci přemožitele
jen výjimečně. Prim hrají již po desetiletí mezi
skokany, stále častěji se prosazují i ve vše-
strannosti. Díky své systematičnosti a preciznosti
ovládlo Německo téměř stoprocentně drezurní
scénu. 

Svět se ovšem nezastavil. Na počátku třetího
tisíciletí se postavení německých jezdců začalo
otřásat. Sesazení z drezurního piedestalu pro ně
byla o to více hořké, že se to podařilo po léta
podceňovanému Holandsku. Nizozemskou he-
gemoniï na obdélníku korunoval na konci první
dekády nového tisíciletí sérií procentických
rekordů TOTILAS.

Nejsou pro to žádné důkazy. Z vnějšku to ale
vypadalo, že toho mají Němci tak akorát dost.
OH v Londýně musí být jejich návratem. Když
nelze TOTILASE porazit, budeme ho mít v týmu.
A tak se ikona drezurních gest stěhovala. Na
světě byl tentokrát cenový rekord a Holandsku
se v roce 2011 pravděpodobně zvedl hrubý
národní produkt. Londýn za to ale stojí.

Ale nestál. TOTILAS přestal fungovat.
Neomylný guru německého jezdectví Pavel
z Ankumu musel akcionářům asi hodně
vysvětlovat. Podle oficiální verze, která ale
vypadala poněkud alibisticky, bylo u TOTILASE
všechno špatně. Pod novým jezdcem se prý
muselo začít od základu znovu.

Občas se zazdálo, že už na to konečně
Matthias Rath přišel. Ale vždy se ukázalo, že
Edvard Gal tahá asi za jiné nitky. V Londýně se
navíc v drezurní velmoc přeměnila Velká
Británie. Byl tu soupeř navíc a návrat na trůn se
nekonal.

Letošní evropský šampionát byl jednou z po-
sledních nadějí současné generace německých
jezdců. TOTILAS ale kulhal a nakonec byl
ohlášen jeho definitivní odchod z obdélníku.
Německý tým skončil třetí. Holanďanům pomohl
opět Edward Gal. Tentokrát v sedle GLOCK´S
UNDERCOVER. Až do posledního kola to vy-
padalo, že Nizozemské hospodářství je na cestě
za další finanční injekcí.

Koni drezurního ekvilibristy z Holandska se
ale ve finále přetočila v hlavě kolečka. Spíše se
roztočilo Ruské kolo obřích rozměrů. Došlo i na
krev. Internet ovládly fotografie, jako vystřižené
z knížky Kdyby koně mohli křičet. Rollkur
nejhoršího kalibru v podání populárního
Edwarda. Podezření, že se řada úchvatných
výkonů rodí ze zcela nepřijatelných postupů
narostlo. Možná mají Němci pravdu a všechno je
jinak. Špatně. Nic povzbuzujícího pro vrcholový
sport. 

Jezdecký peloton šlape dál. Jen s trochu větší
obavou, co zase odhalí nějaká z dalších
jezdeckých Tour de France. 

Ing. Cyril Neumann

Foto FEI/D. Caremans

Česká spřežení odvedla slušnou práci. Radek Nesvačil byl po vyrovnaných výkonech na 23. místě
a Jiří Nesvačil st. na 26. místě. Náš dvoučlenný tým skončil v konkurenci 12 družstev na 10. pozici.
Titul mistra Evropy získal Němec Michael Brauchle (foto).

Foto J. Sklenaříková

Lukáš Klouda skončil na ME v Cáchách cel-
kově na 10. místě. Se svými výkony byl v zá-
sadě spokojen, ale mrzela ho chyba v pohybu
koně ve volné jízdě. Příští rok se na MS do
francouzského Le Mans nechystá. Do finále
postoupil i Josef Zelinka, který skončil na
12. příčce. Marek Hablovič do finále nepo-
stoupil a skončil na 16. místě. Veronika Schön-
waldová skončila mezi ženami na 24. pozici.

Další zlato pro Holandsko
Z vedoucích týmů brzy odpadli Francouzi.

Postupně všichni čtyři chybovali. Mezitím první
dva Holanďané i Němci přešli čistě. Dramatický
moment soutěže nastal, když třetí z Holanďanů,
Jur Vrieling, inkasoval bod za čas. To způsobilo
v ochozech velké vzrušení. Pokud by totiž
dokázal ještě jeden z Němců udržet čisté konto
a současně zbývající Holanďan jakkoli chy-
bovat, zlato by zůstalo v Německu.

Tim třetím Němcem, ke kterému se upínala
tato naděje, byl Ludger Beerbaum. K velkému
zklamání publika ale shodil stacionátu uprostřed
trojskoku. Druhou šanci měl Daniel Deusser
s běloušem CORNET D'AMOUR (Cornet Obo-
lensky). Když přišel na kolbiště, bylo by slyšet
spadnout špendlík. Povzdech po chybě na
oxeru č. 8 tak byl obrovský.

Německo skončilo druhé i přesto, že poslední
Holanďan Gerco Schröder inkasoval 14 bodů.
Čistě se přes dvě kola Poháru národů dostali
Ukrajinec Cassio Rivetti s hnědákem VIVANT,
dva Švýcaři Romain Duguet s 11letou ryzkou
QUORIDA DE TREHO (Kannan), Paul Ester-
mann s 13 letou hnědkou CASTLEFIELD
ECLIPSE (Obos Quality), Španěl Sergio Alvarez
Moya s běloušem CARLO 273 a Jeroen
Dubbeldam z vítězného týmu Nizozemí.

Zlatou medaili stejně jako v drezuře vyhráli
Holanďané (8,82 bodu). Podíleli se na tom:
Jeroen Dubbeldam s 11letým hnědákem SFN
ZENITH N.O.P, Maikel van der Vleuten s hřeb-
cem VDL GROEP VERDI TN N.O.P, Jur Vrieling
s běloušem VDL ZIROCCO BLUE N.O.P
a Gerco Schröder s 12letým GLOCK´S
COGNAC CHAMPBLANC. Stříbro zbylo Něm-
cům za 12,40 bodů. Na třetí místo s 18,23 body
se fantastickým závěrem dostali Švýcaři. Čtvrtí
byli obhájci titulu z Velké Británie (18,99). Na
páté místo klesli Francouzi (21,70) a šesté
patřilo Španělsku (25,58). Sedmé skončilo Irsko
(25,96) a osmá Ukrajina (32,03) před Švédskem
(44,30) a Dánskem (47,27).

Protest na konec
Vedoucí irského družstvo Robert Splaine

podal proti výsledku protest s odůvodněním, že
jeho jezdec Cian O'Connor chyboval jen proto,
že mu jeden z pomocníků na kolbišti přeběhl
přes trať. Sbor rozhodčích protest zamítl s odů-
vodněním, že podle článku 233.3 Skokových
pravidel FEI, měl jezdec možnost dobrovolně
zastavit v důsledku nepředvídatelných okolností
nezávislých na jeho vůli. Po zhlédnutí záznamu
potvrdila výrok rozhodčích i odvolací komise.
Rozhodnutí znamená, že irský tým zůstal sed-
mý. O poslední tři kvalifikační posty pro OH
v Riu 2016 se podělilo Švýcarsko (3.), Velká
Británie (4.) a Španělsko (6).

Rivetti na chvíli druhý
Kámen na kameni nezůstal ani v soutěži

jednotlivců. Do čela průběžného pořadí se
dostal Sergio Alvarez Moya, druhý byl brazilský
Ukrajinec Cassio Rivetti a třetí Jeroen Dub-
beldam. Na čtvrtou příčku se nenápadně
vyhoupl do Švýcarska přiženěný Francouz
Romain Duguet a na pátou klesla Pénélope
Leprevost. V sobotu byli koně prohlédnuti při



7ReportážeXXIII. ročník | číslo 14
28. 8. 2015 – 17. 9. 2015

2. veterinární inspekci. Vyloučen byl jenom
jeden. A nebyl to nikdo jiný, než v Poháru
dvakrát čistý, nejstarší kůň soutěže a průběžně
druhý 17letý hřebec VIVANT Cassia Rivettiho.

Německo bez medaile?
V prvním kole nedělního finále startovalo

25 jezdců. Kurz byl očekávaně náročný.
Největší potíže dělala řada vodní příkop a troj-
skok složený ze dvou kolmých skoků a oxeru.
Zde se stala více než polovina chyb. S nulou se
přes parkur dostalo jen pět jezdců. Až na Kevina
Stauta, který měl velkou ztrátu, to pro všechny
znamenalo otevřenou cestu k medaili.

Naopak, každá chyba znamenala konec
nadějí. Smůlu měl Ludger Beerbaum, kterému
CHIARA škrtla patkou o pásku vodního příkopu.
Chybu měl i vedoucí jezdec soutěže Sergio
Alvarez Moya. Ten ale spadnul jen na třetí
příčku. Problém dostat se kolem hlučící tribuny
na kolbiště měl Dubbeldamův ZENITH. Jakmile
však projel startem, již se soustředil jen na svoji
práci. Odvedl ji skvěle. Další bezchybný parkur
postrčil loňského mistra světa z Normandie na
čelo soutěže. Náskok na Gregory Watheleta
z Belgie byl ale jenom malý, necelé tři body. Na
třetí klesl Sergio Alvarez Moya před Simona
Delestre. Překvapivě pátý byl před závěrečným
kolem Andreas Schou z Dánska s 13letým
vestfálským ryzákem LENARDO DER KLEINE
(Lenardo). Rozdíly však byly minimální.

Po 38 letech
V posledním z pěti mistrovských parkurů

startovalo 22 jezdců. Středoevropský region
reprezentoval vítěz letošní GP Bratislava
Jaroslav Skrzyczynski s ryzákem CRAZY
QUICK. Poláci mohou být po právu hrdi, že se
dostal tak daleko. Spolu se skvělým Dánem
Andreasem Schou a za Izrael startující
Američankou Danielle Goldstein, byli jedinými
zástupci 2. evropské divize, kterým se to
podařilo. Trojskok měl tentokrát podobu oxer –
oxer – stacionáta a Frank Rothenberger ho
vytvořil tím, že před obávaný stabilní dvojskok
nad vodními příkopy představěl další robustní
oxer. Čas byl i tentokrát hodně krátký.

Bez chyby zůstali nyní, za velkého ohlasu
publika, domácí Meredith Michaels-Beerbaum
a Christian Ahlmann. Ludger Beerbaum shodil
hned první skok. Dobře šel Jur Vrieling, jen
o kousek se nevešel do času. Na medaili
zaútočila čistým parkurem jako první Pénélope
Leprevost (FRA). Životní šanci propásl Andreas
Schou (DEN), ale příliš za to nemohl. Subtilní
LENARDO DER KLEINE se s námahou dostal
přes oba široké oxery trojskoku, ale poslední
stacionáta už pro něj byla moc daleko. Kdyby ji
byl skočil, měl by bronzovou medaili.

Simon Delestre jel opatrně a raději obětoval
bod za čas. O 33 setin se tak dostal před
Leprevost. Smutnou postavou finále byl Sergio
Alvarez Moya. Ani podruhé se mu nepodařilo
udržet čisté konto. Po chybě se propadl na
šestou příčku. Pevné nervy prokázal Gregory
Wathelet (BEL). Čistou jízdou upevnil svoji
medailovou pozici.

Posledním jezdcem šampionátu byl Jeroen
Dubbeldam (NED). Měl v té chvíli náskok, který
by mu zaručoval i v případě čtyř bodů získat
bronz. Ke zlatu potřeboval maximálně dva. Je-
roen se nenechal ničím rozhodit. Jel zod-
povědně a bod, který inkasoval za překročení
času, ho mrzet nemusel. Jeho jízda korunovala
všechny úspěchy, kterých v Cáchách Holan-
ďané dosáhli. Již v sobotu totiž další titul získal
i jejich tým v soutěži spřežení. 

Ve skákání to byl v 58leté historii mistrovství
Evropy pro Holandsko teprve druhý individuální
titul. Ten předešlý získal před 38 lety v roce 1977
Johann Heins ve Vídni. 

Jeroen Dubbeldam se stal teprve druhým
jezdcem, který stejně jako legendární Hans-
Günter Winkler, získal do své sbírky třetí z nej-
prestižnějších zlatých medailí. Olympijskou
vyhrál v roce 2000 v Sydney, světovou v Nor-
mandii 2014 a evropskou nyní v Cáchách.
Stříbrnou medailí vylepšil Gregory Wathelet
bilanci pro Belgii, která měla větší ambice
především v soutěži družstev. Podobně je
bronzová medaile Simona Delestre jistou
satisfakcí i pro Francii. Kompletní výsledky na
www.aachen2015.de Václav K. Dvořák

Antický ideál tělesné a duševní krásy?

Druhé místo v olympijské kvalifikaci v Šamoríně rozjitřilo většinu českých fanoušků. Na jedné
straně panuje spokojenost s výkonnostními možnostmi českého skokového týmu, na druhé
zklamání z druhého nepostupového místa. To rozdmychalo úvahy o olympijském kvalifikačním
systému, určování národní příslušnosti a o současném morálním rozměru OH vůbec.

Jezdectví je technicky náročný sport. Každý, kdo chce ve vrcholové obtížnosti různých stupňů
dosáhnout něčeho významnějšího, musí vedle svého talentu vložit i mnohaletou píli. Oboje
ovšem potřebuje i další důležitý pilíř. Tím je mimořádně schopný kůň. A toho již koupit lze.
V posledních desetiletích jsme tak svědky neuvěřitelných výkonnostních vzestupů i u jezdců ze
zemí s absencí jezdecké sportovní tradice. Ten se vždy opírá o nákup špičkových koní, který je
spojen s mnohaletým tréninkovým pobytem v západní Evropě.

Z hlediska současných regulí olympismu jde ovšem koupit ještě něco jiného. Státní
příslušnost. I tato praxe má již mnohaletou tradici. Českoslovenští jezdci s ní byli konfrontováni
již na přelomu 80. a 90. let, kdy se na pražském CSIO objevil zástupce ostrovního státu Guam.
Tehdy jsme nejprve v mapách Tichomoří pátrali, kde se ostrov vůbec nalézá. Následně se pak
naivně dotazovali příslušného reprezentanta, jaká je na Guamu jezdecká úroveň. Teprve potom
jsme se dozvěděli, že se jedná o plnokrevného Němce, který státní příslušností Guamu řešil
skutečnost, že by se jinak neměl šanci dostat do reprezentačního týmu.

V nabyté svobodě po roce 1989 jsme této možnosti využili i u nás. Za Čechy tak startoval
Slovák Dušan Tovarňák, naopak za Slováky český vozataj Josef Hrouda. Tato alternativní
občanství ovšem alespoň zčásti legalizovala československá státní minulost. Dnes je příkladem
naše francouzská Emma. Ta sice neumí česky ani slovo, ale její matka je nezpochybnitelně
českého původu. Dědeček pak žije v Praze a navíc je i hlavním sponzorem stáje de Moussac.

Novodobá olympijská myšlenka převzala z antiky především symboliku světového míru
a lidské rovnoprávnosti. Ta by pochopitelně neměla být nijak spojována se státní příslušností. Na
druhé straně ovšem novodobé olympijské hry spojují národy prostřednictvím států. To je
vyjádřeno i státním soutěžením v zisku olympijských medailí. Celý olympismus je ale stále více
komercializován. Agentura Stem uskutečnila v roce 1994 v ČR průzkum na téma, co si lidé myslí
o současné myšlence olympijských her. Jejich odpovědi reprezentuje obrázek v úvodu.

Kupčení se státním občanstvím dotáhl do naprosté dokonalosti ukrajinský magnát Oniščenko.
Vlajku svojí země tak v jezdectví dostal již do Londýna a nyní s ní míří i do Ria. Při poslední
kvalifikaci v roce 2011 v Cáchách to odnesli Turci. V té době se však alespoň z části na
výsledcích Ukrajiny ještě podíleli i skutečně ukrajinští jezdci. Čtyři roky uběhly. S výjimkou
samotného Oniščenka se ukrajinští jezdci z týmu vytratili. Za Ukrajinu dnes soutěží výhradně
cizinci. V jejich řadách je i dvojnásobný olympijský vítěz za Německo, Ulrich Kirchhoff.

Ve snaze upozornit na tuto absurditu jsem tiskovému odboru Českého olympijského výboru
položil dotaz: České jezdectví má za sebou významný úspěch při olympijské kvalifikaci
národních týmů. Bojovalo se ovšem pouze o jediné postupové místo a ČR skončila druhá.
Zvítězil jasný favorit soutěže - Ukrajina. ČR ale porazila dalších 12 týmů a za Ukrajinou je
momentálně nejlepším celkem olympijské skupiny C, která zahrnuje 27 států střední a východní
Evropy, střední Asie a Blízkého východu.

Problémem je složení týmu Ukrajiny. Ten již cca 8 let buduje ukrajinský jezdec a zároveň
i bohatý oligarcha Oniščenko, který žije trvale v Německu. Ukrajinský tým se tak v současnosti
skládá ze tří špičkových německých jezdců, dále pak jednoho z nejlepších Maďarů a vynikajícího
bývalého reprezentanta Brazílie. Ti všichni účelově změnili státní občanství a nyní tedy budou na
OH reprezentovat Ukrajinu. Pochopitelně všichni trvale žijí i trénují v Německu. Jakkoliv je vše
jistě zcela v regulích olympijských „zákonů“ je zřetelné, že takto si nikdo v minulosti
národní účast na OH nepředstavoval. Zabývá se ČOV popř. MOV řešením tohoto nešvaru,
který totálně staví na hlavu veškeré olympijské ideály a národní federace a jejich skutečné
reprezentanty staví do sportovně neřešitelných situací? 

Z tiskového odboru ČOV dorazila do redakce Jezdce odpověď Zuzany Kalátové: Olympijská
charta, která shrnuje základní principy, pravidla a prováděcí ustanovení olympijského
hnutí, v článku 41 řeší národnosti sportovců startujících na olympijských hrách.
Jednoduše řečeno, „sportovní“ občanství sportovce je neměnné. Pravidla však
připouštějí změnu tak, že sportovec musí tři roky závodit za „novou“ zemi anebo musí
s přestupem souhlasit mezinárodní federace i Mezinárodní olympijský výbor. 

V každém případně bez uznání MOV by sportovec na olympijských hrách soutěžit
nemohl. Ještě jednou přejeme moc štěstí v dalších soutěžích a držíme pěsti v cestě za
Riem!

To mě příliš neuspokojilo a tak jsem v komunikaci s ČOV pokračoval: Děkuji Vám za odpověď,
ale přiznám se, že je velmi formální a diplomatická. To, co mi sdělujete, je jasné a těžko s tím
polemizovat. Zajímá mě spíše, jak problém vidí ČOV buď ústy předsedy, či někoho z tiskového
odboru. Dotaz tedy musím zopakovat jinak. Zdá se Vám současná pravidla Olympijské charty
korektní v duchu zakladatelů olympismu? Mám si to snad vysvětlit tak, že každá sportovní
nemorálnost posvěcená MOV se stává automaticky i pro ČOV korektní? Na tento dotaz mi
již nikdo neodpověděl. Ing. Cyril Neumann

Zdroj Agentura STEM
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Foto FEI/D. Caremans

Rok po svém vítězství mezi pětiletými zopakoval SEZUAN (foto)
s německou jezdkyní Dorothee Schneider svůj triumf na chovatelském
drezurním šampionátu mladých koní ve Verden i jako šestiletý. Ve
Verden se soutěžilo ve dnech 4. - 9. srpna a na start se odvážily i dvě
české jezdkyně, Eva Jančaříková a Hana Vašáryová. Obě se zúčastnily
šampionátu pětiletých. V malém finále skončila mezi 29 dvojicemi Hana
Vášaryová na oldenburském SILKY MOVES na 18. a Eva Jančaříková
na hannoverském SCHERMAN na 24. místě.
Kompletní výsledky na http://reitturniere-live.de/2015

Rámcovou soutěží při ME v Cáchách bylo CICO 3*. Startovní pole
43 dvojic zcela ovládla Ingrid Klimke, která obsadila hned první dvě
místa. Zvítězila na 11leté hannoverské klisně ESCADA a druhá skončila
s 11letým oldenburským HALE BOB (foto). Pohárovou soutěž vyhrálo
Německo před Novým Zélandem a USA. Na čele FEI Nations Cup
Eventing 2015 je po pěti soutěžích (z osmi) Velká Británie se 47 body
před Německem (29) a Austrálií (28).


