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CSIO v Praze

Kdo přijel do Prahy
Program čtvrtka zahájila soutěž pro 6 - 7leté
koně, která měla na startu 64 dvojic. Pro diváky
tak začalo první seznamování s konkurencí, která
se v Praze sešla. Pochopitelně v centru pozornosti byla světově známá jména, i když jejich
pražští jmenovci byli s jejich slavnějšími nositeli
„jen“ v příbuzenském stavu. Platilo to především
o mladším bratrovi Marcuse Ehninga Johannesovi či synovci slavných bratrů Whitakerových Williamovi. V každém případě ani oni však nejsou na
jezdecké scéně nevýznamní a bylo jasné, že
budou ozdobou CSIO i nejen díky svým slavným
příbuzným. Johannes Ehning navíc dovezl do
Prahy „našeho“ PINOT GRIGIA.
Vedle těchto superslavných jmen však startovní
listiny nabídly i další mezinárodně úspěšné jezdce.
Tím byl především čtyřnásobného vítěz soutěž
Světového poháru Dán Thomas Velin či bronzový
z MS 1994 Sören von Röne. Svůj smutný věhlas
si sebou do Prahy přivezl i z olympijské zlaté pozice v Aténách diskvalifikovaný Ir Cian O’Connor,
který byl na Trojském ostrově současně nejvýše
postaveným jezdcem na žebříčku FEI (74.).
Budoucí pražské dějiště ME juniorů a mladých
jezdců přilákalo na start i medailisty z nedávného
ME v Auvers. Stříbrného jednotlivce Emanuele
Gaudiama (ITA) nebo týmově zlaté Charlotte
Platt (GB) či Märta Elander-Wisten (SWE).
První vítězkou závodů (ml. koně - 125/130) se
stala dnes již také slavná Dánka Tina Lund na
AMARETTO, za kterou byli příjemně dva čeští
zástupci Zoltán Toth (MERCEDES 1) a Aleš
Opatrný na čerstvé šampiónce KMK - PIALOTA.

(Pokračování na str. 2)
České jezdectví začalo o víkendu 6.-9. září
psát novou kapitolu pořadatelství CSIO. Po devíti
letech se vrchol domácí skokové sezóny přestěhoval opět na Trojský ostrov. Společnost Golem,
která již počtvrté české CSIO organizuje, a organizační tým Luděk Novotný a Klára Damborská
využil toho, že rekonstrukce areálu TJ Žižka Praha pokročila a odhodlal se uspořádat CSIO opět
v hlavním městě. Podívejme se tedy, jak se tedy
první pražské CSIO v novém tisíciletí vydařilo.

Středa - Téměř všichni zdrávi
Pro odbornou veřejnost byla zajímavá jako
první středa, kdy probíhala veterinární přejímka
koní. Již vzhledem k počtu téměř 250 přihlášených koní bylo zřejmé, že přejímka bude trvat
mnoho hodin. I proto bylo potěšitelné, že veterinární komise v tradičním doktorském složení Ivan
Jeník a Němec J. Kördel vyřadila prozatímně
pouze tři koně. Ti však dostali šanci ještě ve čtvrtek ráno. Nakonec se z poslední trojice pouze
jeden kůň ke kondičce nedostavil a tak s jedinou
výjimkou oprávnění startu získali všichni.
Daleko menší důvod ke spokojenosti však měli
pořadatelé. Nejen deštivá středa, ale i celková prognóza počasí nedávala vůbec důvod k optimismu.

Čtvrtek - Rozhodčí zpátky do školy
Bohužel meteorologické předpovědi se ukázaly
pravdivé a v ČR se společně s CSIO ohlásil podzim. Již ze středy na čtvrtek vytrvale pršelo a déšť
nepřestal ani po celý první soutěžní den. Všichni
proto s napětím očekávali, jak se povrch kolbiště
s takovou masivní nepřízní počasí vyrovná.
Hned v úvodu musíme říci, že touto zátěžovou
zkouškou prošel nový povrch na Trojském ostrově
se ctí a po celý čtvrtek byl povrch regulérní. Ze

strany některých západních jezdců sice byly slyšet
jisté stesky, že písek je hlubší než by měl být, ale
v zásadě povrch prodělal skutečnou zkoušku
ohněm. Nejen podle mého soudu z ní vyšel se ctí.
I když počasí přidělalo organizátorům mnoho starostí, jedno bylo každému jasné. Žádný travnatý
povrch by podobnou zátěž neunesl. Deštivý čtvrtek
tak volbu pískového kolbiště pro CSIO potvrdil.
I když další řada problémů, se kterými se organizátoři díky nepřízni počasí na všech frontách
potýkali, zůstala v té chvíli hrstce diváků skryta,
jedna zásadní organizační chyba hrubě narušila
průběh únavného zahajovacího dne. Již ve chvíli,
kdy se ukázalo, že pro závěrečnou soutěž a
1. kvalifikaci GP je přihlášeno 96 koní a plánováný začátek v 16.00, dokázal by i rozhodčí začátečník propočítat jakým tempem musí soutěž probíhat, aby skončila s přibývajícím šerem
nejpozději okolo 19.00. Dvě minuty na startujícího je konec konců přijatelný limit a situace, kdy
jeden kůň startuje a druhý je již připraven na kolbišti, je na dnešních starty přeplněných závodech
zcela standardní. Na co myslel rozhodcovský tým
CSIO 2007 a zda se domníval, že noc udělá ve
čtvrtek 6. září výjimku, netuším. Jisté je jen to, že
hektický závěr relativně velmi důležité soutěže
a start posledních jezdců v podmínkách na hranici regulérnosti popudil zahraniční vedoucí natolik,
že při večerním losování pořadí pro Pohár národů
dali svoji nespokojenost jasně najevo.
Z tradičně příjemného večera, kterým první oficiální setkání vedoucích ekip při losování bývá,
se tak stala poněkud napjatá tečka za únavným
a mokrým dnem. V něm sice nemohlo zcela
zákonitě vše klapat bezchybně, ale pozdní závěr
soutěže byl určitě poslední kapkou do nádoby
trpělivosti soutěžících a jejich vedoucích.

Zahájení CSIO nejlépe vystihuje foto stewarda
FEI Josefa Živníčka při veterinární přejímce
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ČSIO v Praze
(Dokončení ze str. 1)
Druhou soutěží pak byl první parkur malé túry
(dvouf. sk. 130/140 cm) a i zde jsme měli zástupce
„na bedně“, když na 3. místě skončil Kamil Papoušek s CONGO KING AgramM. Zvítězil Emanuele
Gaudiamo na VERELST CAMILLO před holandským Rudie Wallerbosch se SOLVEIG CH.
Závěrečnou soutěží pak byla nešťastná noční
1. kvalifikace pro GP (140). Z vítězství se radoval
Cian O’Connor (IRL) na COMPLETE před Carolie Persson na FILIP (SWE). Tentokrát se české
barvy neprosadily a nejlepším našim jezdec byl
Martin Šoupal na SIR BENTO až na 25. místě.

Pátek
Páteční program zahájila již v 8.00 malá tůra
a mezi 79 dvojicemi byl nejlepší cpt. Shane
Carey na CASHLA BAY (IR) před druhou sestrou
Lundových Charlottou na MISBEHAVEN. I tentokrát jsme byli při dekorování a 4. místo získal
Aleš Opatrný na LECARINO.
Naštěstí se v pátek počasí poněkud umoudřilo,
i když voda byla pořád „ve vzduchu“. V 11.10 pak
byla zahájena soutěž mladých koní a svižné tempo dne ukázalo, že rozhodčí se ze čtvrtečního
průběhu přeci jen poučili. Z 62 dvojic byl nejlepší
Heike Schmidt na COVERLADY, který je jedním
z mála Němců z území bývalé NDR, kteří jsou
schopni se prosadit v celoněmecké konkurenci.
Naše barvy obhájil velmi dobře Ivo Přibyl na
GOLDIKA 1, který skončil na 4. místě.

Pohár národů na ostrovy
První vrchol CSIO Praha byl zahájen v pátek
ve 14.00 hodin. Stavitel Mark McGowan připravil
soutěžícím parkur na lehčím stupni obtížnosti,
který byl přizpůsoben i velikosti kolbiště. Pro
diváky na hlavní tribuně byl atraktivní především
trojskok na stěně před tribunou a k zajímavým
místům patřila nejen distance na diagonále (dvojskok - oxer), ale i tripleebar a kolmý skok na protější straně před montovanou tribunou.
Prohlídka kursu se však neobešla bez problémů a jezdci poukazovali především na komplikovaný doskok u vodního příkopu. Na základě této
intervence byl doskok mírně upraven a pro příště
bude pravděpodobně nezbytné bazének příkopu
umístit poněkud hlouběji pod úroveň povrchu.
Druhým sporným bodem bylo velmi úzké průčelí posledního kolmého skoku. Zde udělal stavitel ústupek na poslední chvíli a překvapivě vyměnil úzkou branku za standardní kolmý skok
v průběhu prohlídky či v podstatě na jejím samotném závěru.
A pak již začala samotná soutěž a zahajovacím státem byla Belgie. Před startem prvního
týmu však ještě nastoupila pětice jezdců, kteří se
pokusili při Poháru národů o kvalifikaci na ČSOB
GP. Tu získalo nejlepších 20 jezdců z prvního
kola Poháru národů.
První kolo potvrdilo, že do Prahy přijel sbírat
body především tým Irska. Ten je na čele průběžného pořadí 2007 FEI Nations Cup Series a má
velký zájem o návrat mezi elitní osmičku Super
ligy.

Na průběh soutěže čekalo poněkud s obavami
domácí publikum, protože české družstvo příliš
nesplňovalo Pohárová kritéria. Za naše barvy
nastoupila čtveřice Zdeněk Žíla (CARLOS), Petr
Eim (OSCAR AgramM), Veronika Macánová
(POMPÖS) a Aleš Opatrný (CARTOUCHE).
Již první jezdci papírové předpoklady potvrdili.
Postupně se začaly naplňovat nejen ambice
favorizovaných týmů, ale bohužel i české obavy .
Za ČR startoval první Zdeněk Žíla na CARLOS
a i když dvojice zahájila parkur dobře, vodu
odmítnul CARLOS dvakrát skočit a o prvního
jezdce jsme tak přišli hned na počátku soutěže.
Jako druhý nastoupil Petr Eim (OSCAR
AgramM) a tato dvojice zatížila naše společné
konto 18 body. Již v té chvíli bylo zřejmé, že ani
dobré výkony závěrečné dvojice nepostrčí naše
do druhého kola. Řada ostatních jezdců totiž
dokončovala kurs bez chyb či s jedním shozením.
Veškeré i zcela minimální naděje však definitivně ukončila Veronika Macánová, která po třech
chybách nejprve vytáhla POMPÖSE z nájezdu
na předposlední překážku (trojskok) a nakonec
na úplně posledním skoku POMPÖS odmítnul
skočit a tak i druhá naše dvojice byla vyloučena.
Alespoň náplastí na náš týmový neúspěch byl
výkon Aleše Opatrného s CARTOUCHE, který
nejenom že překonal bez chyby, ale navíc předvedl i jeden z nejhezčích parkurů odpoledne.
Zařadil se tak mezi 17 bezchybných a tudíž si
v Poháru národů splnil kvalifikaci do Grand Prix.
Po první části soutěže se tak mezi nejlepší
osmičku zařadily Dánsko a Německo s nulou,
když v týmu Německa (Sören von Rönne QUIBBLE N, Max Kühner - ACANTUS GL, Torben Köhlbrand - QUENEC 19 a Heike Schmidt LAGANO) neudělal chybu nikdo. V dánském
týmu (Linnea Ericsson - PERO-Z HILLOCK, Thomas Velin - GRIM ST. CLAIR, Thomas Sandgaard - AK’S ANIMA a Tina Lund - CAROLA) se pak
škrtala jedna čtyřka a na třetím místě se po prvním kole umístili Britové. Zde se škrtal výsledek
Christophera Frazera na MAGIC BOY (19). Ostatní jezdci (Geoff Lucket - MONLINE, Charlotte
Platt - LACANDA a William Whitaker - ARIELLE)
neinkasovali na překážkách žádné body a tým byl
tak zatížen pouze dvěma body za překročení
času. V té chvíli bylo velmi pravděpodobné, že
o vítězi se rozhodne právě mezi těmito celky.
Společně s Německem, Dánskem (0 bodů)
a Velkou Británií (2) pak postoupily do druhého
kola celky Irska (4), Norska (6), Rakouska (7),
Švédska (8) a Belgie (8).
Ve druhém kole pak překvapivě o možnost
zlepšení přišli, do té doby dobří Norové, když byl
jeden člen týmu diskvalifikován. Ale i u ostatních
celků přeci jen body přibývaly. Rakouska dokončilo druhé kolo s 27 body a skončilo na celkovém
7. místě. Chybám se nevyhla ani „finišmenka“
švédského celku Caroline Persson (FILIP) a
s 29 body se museli seveřané spokojit s 6. místem.
Dobře rozehranou partii měla Belgie. První dva
členové družstva nepřidali k osmi bodům z prvního kola nic a jejich šance na úspěch výrazně
vzrostly. Bohužel závěrečný jezdec Marc Boes
(ALADIN) neunesl odpovědnost okamžiku a se
13 body odsoudil družstvo na 5. příčku.
Čtyři body na konto Německa překvapivě přihodil hned první startující a zkušený internacionál
Sören von Röne a Německo tak rázem přišlo
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o roli největšího favorita. Protože 4 body se objevily i na kontě Irska a Dánska, první šanci rozhodnout soutěž ve svůj prospěch získali Britové.
Ti zatím ke dvěma bodům z prvního kola přidali pouze další 1 bod za překročení času a tak
vítězství měl ve svých rukách 18 letý William
Whitaker na ARIELLE. Tento zkušený junior se
nijak odpovědnosti nezaleknul a s přehledem
i druhé kolo dokončil čistě a tak vítěz pražského
Poháru národů byl znám. Součet tři trestné body
již nemohl žádný celek předstihnout.
A tak se již rozhodovalo pouze o dalším pořadí. Chybu udělala i Dánka Tina Lund (CAROLA)
a jejích 5 bodů odsunulo Dánsko až na 4. místo,
když se před něj dostal celek Irska. Nakonec
chyboval i závěrečný jezdec německého týmu
a tím ještě pustil Irsko o příčku výše. V konečném
pořadí tak zvítězil celek Velké Británie (3 body)
před Irskem (4 body), Německem (8 bodů)
a Dánskem (9 bodů).
Irský cíl však byl i díky druhému místu splněn.
Protože Velká Británie je členem Superligy, největší počet bodů získalo Irsko a tak se i po pražském
PN usadilo ještě pevněji na čele Poháru FEI.
K postupu do Superligy má tak opět výrazně blíže.

Sobota
Sobota bohužel opět začala deštěm. V Praze
jemně pršelo téměř celou noc, ale naštěstí s prvními jezdci Finále mladých koní déšť ustal. Uklidnil se i vítr a tak nakonec první ranní soutěž, která
začínala opět v 8.00 hodin, probíhala za snesitelného počasí. Povrch kolbiště byl opět dobrý, ale
ostatní nezpevněné plochy se postupně změnily
v bahniště. Po, před několika dny krásném trávníku vedle kolbiště kde si měly hrát při CSIO děti,
se dalo v klidu pohybovat pouze v holinkách. Jak
to vypadá u stájí jsem, po rozdurděných reakcích
mnoha jezdců, raději ani nezjišťoval.
Na startu finále mladých koní se sešlo 40 kvalifikovaných. O jejich postupu rozhodnul součet
trestných bodů a časů ze čtvrteční a páteční kvalifikace. Za Českou republiku se mezi nejlepší probojovala šestice jezdců včetně Zuzany Zelinkové
na CIGALLE Z. Bezchybně zvládlo základní kurs
14 dvojic a z našich pouze Aleš Opatrný na PIALOTTA. Přes ranní nepřízeň počasí, se hlediště
na Trojském ostrově přeci jen začalo pomalu
zaplňovat a první diváci pak v rozeskakování přeci jen chvilku čekali na bezchybný výsledek. Ten
nakonec předvedli pouze čtyři jezdci a z vítězství
se radovala holandská jezdkyně Nathalie van der
Mei na HEECHHIEMS před Connor Swail
s CARICELLO (IRL) a Svante Johansson na
CARAMELL KS ze Švédska. Zdaleka nejrychlejší
čas rozeskakování měl již téměř podle tradice náš
Aleš Opatrný, kterého však chyba odsunula na
5. místo za poslední bezchybnou v rozeskakování
Charlotte Lund s A-DUR R (DEN).
Druhou finálovou soutěž dne měla na programu Malá runda. K ní nastoupilo celkem 46 kvalifikovaných dvojic, z nichž se 13 probojovalo do
rozeskakování. Českým divákům udělal tuto
radost pouze Jiří Papoušek na VOLONTER-T,
který však při boji o prvenství dvakrát chyboval
a skončil desátý. Celkově ve finále Malé rundy
startovalo 12 českých jezdců.

Poslední kvalifikace na Grand Prix
Hlavní soutěží sobotního odpoledne, pomineme-li divácky atraktivní skok mohutnosti, byla třetí
a poslední kvalifikace na Grand Prix. Parkur
150 cm vysoký patřil doposud k tomu nejobtížnějšímu co pro jezdce a koně skotský stavitel Mark
McGowan připravil. Divácky byla zajímavá nejenom hned první pasáž mezi oxerem č. 2 a kolmým skokem a trojskok kolmý skok, oxer, kolmý
skok, ale především pak následující distanc na
necelých 20 metrů tripleebaar a kolmý skok.
A tak si pouze trojice jezdců z 61 členného pole
prošla bez shození. Byl to nejenom vítězný Michel
Hendrix na NEANDER (NED), ale i dva zástupce
belgického družstva Eleonora Zorzetto na VUMPACI VD a Henk Clabots s QUICKSILBER.
I Michel Hendrix byl dalším členem slavného
jezdeckého rodu na startu CSIO, protože je
synem slavného holandského internacionála
Emile Hendrixe, účastníka OH v Atlantě, světového šampionátu v Cáchách a účastníka osmi
evropských šampionátů.
Dalším šestnácti dvojicím pak spadla jenom
jedna překážka. Z českého týmu byla v této skupině dvojice reprezentantů. Na 14. příčce se
umístila Veronika Krajníková na CIKÁDA a o tři
místa níže pak i Zdeněk Žíla na CARLOS. Především pro Veroniku tom byl slavný moment, protože, jak se později ukázalo, tento parkur poslal
Veroniku do Grand Prix.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY
O start ve Velké ceně se
nepokusil ani Thomas Velin,
který již v sobotu z Prahy
odejel. Zda byl tento odjezd
předem připraven a Thomas
Velin jel do Prahy pouze splnit Pohárové úkoly, tak jako
mnozí jiní slavní před ním, či
zda jej zmohly organizační
problémy netušíme, v každém případě Martinovi Šoupalovi otevřel nezájem
některých lepších jezdců
cestu do Grand Prix.

Centrální Evropa
versus západ
Češi tak byli čtyři. Ze států
obou letošních centrálně
evropských lig (v roce 2007
byla Centrální liga Světového poháru rozdělena na
severní a jižní část) to bylo
14 jezdců. Tyto počty velmi
rozčílily především tradičního
šéfa polské reprezentace
Huberta Szaszkiewitzce, který v tom vidí neschopnost
zástupců států regionu Centrální Evropa prosadit na
úrovni FEI naše zájmy. Na
jeho úvaze, že pořádáme
svoje Velké ceny a nejsme
Stejně jako vloni, získal prvenství ve skoku mohutnosti Aleš schopni ochránit sportovní
zájmy jezdců našeho regioOpatrný (LECARINO)
nu určitě něco je. Polský lídr
Naopak se nedařilo Veronice Macánové, která
by rád viděl např. řešení, že kvalifikační kriteriem
byla jednou z našich nadějí pro ČSOB Grand
by přednostně byl dokončený Pohár národů a tím
Prix. Na L’AMIE dokončila s 12 body a s POMby bylo zajištěno, že reprezentanti zemí regionu,
PÖS po čtyřech shozeních soutěž vzdala.
by mohli startovat i v nedělním vyvrcholení.
V této soutěži jsme se však těšili i na koně, kteří
Příliš hlučná mohutnost
sice dneska reprezentují jiné země, ale dobře si je
pamatujeme z našich kolbišť. Prvním z nich byl
Závěr dne pak patřil skoku mohutnosti, při kteMAGIC BOY, který je momentálně ve stájích svěrém byla vypsána opět automobilová odměna pro
tového jezdce Rolf Görana Bengtssona a v jeho
překonání českého rekordu ve skoku do výšky
sedle se v Praze představil Angličan Christopher
217 cm. K soutěži však nastoupilo pouze osm
Frazer. Ještě více pozornosti na sebe poutal
dvojic. I když přes pošmourné počasí dorazilo na
PINOT GRIGIO, kterého v sezóně 2007 jezdil
Trojský ostrov relativně dost diváků, jistě právě
Johannes Ehning. Bohužel v Praze se tentokrát
kvůli této soutěži, rozhodně nebylo „narváno“.
koně před domácím publikem příliš nepředvedli.
Tribuny pak chtěl podle loňského vzoru rozehřát
MAGIC BOY inkasoval 12 bodů a PINOT GRIGIO
i moderátor na kolbišti (Radovan Šalek). I když je
byl na druhém skoku vyloučen.
v konkurenci ostatní agresivní zábavy určitě
nezbytné dělat i v tradičních a klasických odvětPINOT je v Hořovicích
vích jakým je i jezdectví jisté výjimky, přeci jen mi
Naděje vkládané do PINOT GRIGIA se tedy
přišla decibelová zátěž kolbiště poněkud přehnapřemístěním do jedné z nejlepších stájí světa
ná. Při pečlivějším pozorování koní byla zřetelná
nenaplnily. Jistě i totální pražský výpadek přispěl
jejich zmatenost a obava z hlukem zaplněného
k rozhodnutí, že se PINOT GRIGIO již k Ehninprostoru. I zkušení koňští matadoři na pražském
gům nevrátí. Na Trojském ostrově pak došlo
kolbišti dali jasně najevo, že ve snaze o zábavu
k dohodě a PINOT GRIGIA si domů odvezl Aleš
mas, bychom neměli na koně zapomenout.
Opatrný. Ten jej opět na domácí scéně představí
Rekord se nakonec nekonal, i když se o něj,
při finále Českého skokového poháru v Plzni
po skončení soutěže, čtyři účastníci závěrečného
a pak se uvidí. A když jsme u stájových změn,
rozeskakování pokusili. ČR stejně jako loni díky
v Praze dozrálo ještě k jednomu stěhování.
Aleši Opatrnému a LECARINO získala, po překoNeúspěšný byl i letošní národní mistr v soutěži
nání 195 cm, alespoň jedno prvenství .
žen EUPHORIE BOY s Natálií Roučkovou. ProtoNeděle
že tohoto koně má stále velmi ráda jeho bývalá
Program neděle byl přeci jen klidnější a zcela
německá majitelka, která sama soutěží v úrovpodřízen odpolednímu vyvrcholení. Od 9.00 se
ních do 120 cm, EUPHORIE BOY se tak po zpětsoutěžilo v rámcové soutěži (honební 135 cm),
ném prodeji, v uvolněném místě po PINOT GRIkterá byla vlastně Cenou útěchy. Mezi 64 startujíGIO, vrátil domů do své původní stáje.
cími byla téměř půlka z ČR, ale i tak se do první
Čtyři a čtrnáct
desítky vešel opět jenom Aleš Opatrný (LACARINO) na 9. místě. Soutěž si však určitě užil i Jiří
Bohužel příliš úspěšní nebyli ani ostatní čeští
Luža (LAND REBEL-S) či Ondřej Pospíšil (HONjezdci a tak mezi padesátku nejlepších pro Grand
TO), kteří skončili na 12. a 14. místě.
Prix se probojovali pouze čtyři naši.
Kvalifikace pro ČSOB Grand Prix byla relativně
ČSOB Grand Prix
velmi komplikovaná. Vedle dvou jezdců, kteří
A pak jsme se již těšili na Velkou cenu. Prvním
v uplynulých 12 měsících zvítězili v GP při CSI
potěšením byla prohlídka parkuru. Mark McGočtyř a pětihvězdičkové úrovně (v Praze to byl
wen si v průběhu předchozích dní přeci jen dobře
Connor Swail a Gerry Flynn) a vítěze GP Poděkolbiště osahal, přišel na všechny jeho možnosti
brady 2006 (Horvátha Balásze) se přímo do GP
a pro kurs Grand Prix připravil extrakt toho nejlepPrahy 2007 kvalifikovali ještě tři jezdci patřící do
šího. Parkur byl technicky veden od startu až do
nejlepší desítky jezdců ligy Světového poháru
cíle a v podstatě jakákoliv změna rytmu znamenaCentrální Evropy (Jamie Wingrave, Gábor Grundla pro dvojici problém. Na 13 překážkách připravil
ner, Andy Candin). Dalších dvacet míst získali
sedm distancí a kurs vygradoval nenápadnou, ale
nejúspěšnější dvojice v prvním kole pátečního
velmi obtížnou pasáží v dlouhém oblouku (oxer Poháru národů a do této dvacítky se z Čechů
23m dvojskok - 26 m kolmý skok).
vešel pouze Aleš Opatrný na CARTOUCHE.
Na startu se nakonec seřadilo 51 dvojic
Zbylých 24 míst si mezi sebe rozdělili nejlepší
a postupně se ukázalo, že i světově proslulí jezdjezdci z čtvrteční první a sobotní druhé kvalifikačci měli s kursem problémy. Nakonec osm koní
ní soutěže. V této zbylé skupině se za ČR ocitli
postoupilo do rozeskakování, včetně Aleše
Veronika Krajníková na CIKÁDA a na posledOpatrného. Ten na CARTOUCHE opět dokázal,
ním 50. postupovém místě i Zdeněk Žíla na
že patří mezi evropskou extratřídu a že by mu
CARLOS. Třetím náhradníkem pak byl další česslušela přítomnost mezi nejlepšími jezdci Evropy.
ký reprezentant Martin Šoupal (SIR BENTO)
Podle očekávání ostatní naši zástupci do čelnía jemu pomohla k cestě na startovní listinu
ho pořadí nemluvili. Určitě bude ale na CSIO ráda
absence některých kvalifikovaných jezdců.

-3-

vzpomínat Veronika Krajníková (CIKÁDA). Ta
zvládla při své premiéře v takto obtížné soutěži
kurs s 8 body a ty stačily na 29. místo. V konkurenci ostatních jezdců centrální Evropy však inkasovala Veronika za toto umístění páté nejvyšší
body do ligy SP. V celkovém hodnocení se tak
stala naším druhým jezdcem a v pořadí přeskočila
i Veroniku Macánovou. Zdeněk Žíla (CARLOS) se
spokojil pouze s absolvováním vodního příkopu,
kde si napravil problém z pátečního Poháru a Martin Šoupal (SIR BENTO) dokončil s 18 body.
Na závěrečné rozeskakování již bohužel CARTOUCHE v tempu nestačil a 12 tr. bodů jej odsunulo na 8. místo. Z vítězství se radoval Rakušan
Jürgen Krackow na LOOPING 33 před irským
Gerry Flynnem na MO CHROI a Thomasem
Sandgaardem s AK’S ANIMA z Dánska.

Aleš chce do Göteborgu
Protože byl Aleš Opatrný jediným zástupcem
centrální Evropy v rozeskakování získal za osmé
místo nejvíce bodů do SP. Po Praze tak poskočil
s celkovými 35 body na 7. místo naší části a ocitnul se již v postupové desítce. Nyní se vydal ještě
na slovinské CSIO do Ugar, kde se soutěží 13.16. září. V plánu má ještě halový SP v Budapešti
(7.-9. prosince) a pochopitelně náš SP, který se
pojede v únoru v hale Z na brněnském výstavišti.
Vše se pochopitelně točí okolo účasti ve varšavském finále. Do něho postoupí po desítce jezdců
z obou částí centrální Evropy a na něm se pojede
o postupová místa na finále SP. To se koná 24.27. dubna 2008 v Göteborgu (SWE).
A na závěr se ještě udílely zvláštní ceny. Cenu
veterinární komise pro nejstaršího koně získal
17letý bělouš LANTHANID Tiny Lund, cenu pro
nejlepšího koně českého chovu CIKÁDA Veroniky Krajníkové. Nejlepším českým jezdcem byl
pochopitelně Aleš Opatrný a nejlepším zahraničním jezdcem Holanďanka Nathalie van der Mei.

Ještě hodně zbývá
Trojský ostrov vstal z mrtvých a má za sebou
opět jednu velkou mezinárodní zkušenost. Na tuto
chvíli se jistě těšil především lídr obnovy našeho
centrálního kolbiště Jan Žižka, který také sklízel od
mnoha návštěvníků, kteří již ani nedoufali že se na
„Troják“ vrátí, gratulace. Je dobře, že mnohé organizační problémy zůstaly divákům skryty a není
nutné je zde vynášet na světlo. Všem organizačně
angažovaným však Trojský ostrov, vedle krásného
kolbiště a rekonstruované tribuny, po devíti letech
připomněl i všechny nedostatky, které jsme
v minulosti tak intenzivně vnímali. Do evropského
šampionátu zbývá 11 měsíců. Abychom si vysloužili uznání na této úrovni, nesmí se propást ani
den. Čtyři dny na Trojském ostrově ukázaly, že
Trojský ostrov má před sebou na cestě ke světovosti stále ještě nedozírný kus.
Veškeré podrobnosti o CSIO naleznete na:
www.csio.cz
Cyril Neumann

Vítěz ČSOB Grand Prix Praha 2007
Jürgen Krackow na LOOPING 33 (AUT)

SPORT

REPORTÁŽE

Sportovní
kalendáﬁ

Jedním z trojice českých reprezentantů na šampionátu dvojspřeží byl Josef Hrouda, který
skončil jako nejlepší z našich na 19. místě

Světový šampionát ve Warce
Ve dnech 29. srpna až 2. září proběhlo v polské Warce nedaleko Varšavy Mistrovství světa
dvojspřeží. Českou republiku reprezentovalo
družstvo v sestavě Jiří Nesvačil, Ladislav Jirgala
a Josef Hrouda. Celkem se mistrovství účastnilo
58 jezdců z 21 zemí a z toho 17 s kompletními
týmy. Celé klání provázelo poněkud chladné podmračené počasí. Pouze jedinému jezdci však
celá drezurní úloha propršela a byl to náš Josef
Hrouda (60,16 tr.b).
Drezurní den zahájil pro naše barvy pěkným
výkonem Jiří Nesvačil (54,40 tr.b.). Ladislavu Jirgalovi los přisoudil třetí startovní pozici, ale poněkud nervózní předvedení nepříliš zkušených koní
stačilo jen na 71,81 tr.b. Po první zkoušce tak
naše družstvo zaujalo 11. pozici. Na čele se usadili Holanďané před Maďary a Němci. Drezuru
vyhrál s dynamickým a bezchybným předvedením 25ti letý Sebastian Warneck (39,42 tr.b.).
V maratonu na jezdce čekalo osm náročných
technických a obtížně zapamatovatelných překážek, do kterých byly jako dekorace nainstalovány
umělecké nafukovací objekty, jež stvořil světoznámý polský umělecký architekt Oraczewski.
Tyto „sochy“ se staly velmi diskutovanými na
schůzkách vedoucích ekip, jelikož se při silném
větru, který ve Warce panoval, nakláněly do dráhy a znemožňovaly průjezd překážkou. Stavitel
tratě W. Asendorf nechal všechna lana zabezpečit, ale samozřejmě na nechtěné události je vždy
česká výprava magnet. Těsně před příjezdem
Jiřího Nesvačila do třetí překážky se začal jeden
z balonů vyfukovat a kácet k zemi. Jiří byl před
překážkou zastaven na dlouhých osm minut. Nicméně situaci zvládl se ctí a maraton dokončil na
22. místě. Rovněž si s nástrahami tratě dobře
poradil Josef Hrouda, jenž své lipicány přivedl do
cíle na 25. pozici. Ladislav Jirgala dokončil jako
30. Po dvou dnech se náš tým probojoval tak na
8. místo, které jsme si udrželi až do konce.
Nedělní parkury se díky stále větší obtížnosti
stávají prubířským kamenem, který mnohdy ve
vteřině zbortí těžko vydobyté pozice dvoudenního
zápolení. Pro nás však, mohu tentokrát konstatovat, byla neděle tou příjemnější záležitostí.
Ladislav Jirgala dokončil překážkovou jízdu za
15,23 tr.b., Jiří Nesvačil chyboval čtyřikrát, ale
pouze s drobnou penalizací za čas a docílil 12,7
tr.b. Skvělého výkonu pak dosáhnul především
Josef Hrouda. Ten shodil až na samém závěru
kurzu předposlední překážku, ale i tak znamenal
jeho výkon výborné 9. místo.
V celkových počtech to pak znamenalo pro české
barvy pro Ladislava Jirgalu 43. místo, Jiřího Nesvačila 21. a Josefa Hroudu velmi pěkné 19. místo.
S výsledkem na MS jsme byli spokojeni, jelikož
se nám podařilo udržet nastavenou laťku výkonnosti a zopakovat stejné umístění v družstvech

z MS v Salzburgu. Je až neuvěřitelné jaké sportovní štěstí provázelo po celou dobu závodů
maďarského reprezentanta Vilmose Lázára, který
po umístění v jednotlivých soutěžích ( 7., 5., 6. )
se díky chybám svých soupeřů dokázal probojovat až na samotný vrchol a stal se již po třetí
mistrem světa. Takové štěstí naopak neměl
S. Warneck, jež nastupoval k poslední zkoušce
z vedoucího místa a jen pouhých 0,41 tr.b. ho
posunulo na stříbrnou příčku. Bronzový v jednotlivcích skončil Lázárův kolega Károly Hodi, rovněž s nepatrným odstupem 0,79 tr.b. od vítěze.
Zlatou týmovou medaili vybojovali Němci, stříbrnou Maďaři a bronzovým družstvem se stali
Holanďané. Jaroslav Pavel vedoucí české ekipy

Drezurní Evropa
v Itálii
V nádherném prostředí historického přírodního
parku La Mandria, zapsaného do seznamu světového dědictví UNESCO, vzdáleného 16 km od
centra Turína, se na přelomu srpna a září soutěžilo o evropské drezurní tituly. V páteční Grand
Prix, soutěži družstev, si historické vítězství připsal holandský tým (222,083), když se mu
podobně jako na skokovém šampionátu, podařilo
odsunout na stříbrnou příčku Německo
(220,792). Za vítěze startovali: Laurens van Lieren na EXAGON’S OLLRIGHT(68,542%), Hans
Peter Minderhoud na EXQUIS NADINE
(70,458%), Imke Schellekens-Bartels na HUNTER DOUGLAS SUNRISE (74,165%) a Anky
van Grunsven na Keltec Salinero (77,458%).
Německo tak poprvé od roku 1965, na vrcholných světových drezurních soutěžích prohrálo.
Byli u toho: Monica Theodorescu na WHISPER
128 (69.708%), Ellen Schulten-Baumer na
DONATA S (71.667%), Nadine Capellmann na
ELVIS VA (72,417%) a Isabell Werth na SATCHMO 78 (76.750%). Bronz patří Švédsku
(208,000), čtvrté místo si zajistilo Švýcarsko
(205,333), pátá skončila Velká Britanie (205,042)
následovaná šestým Dánskem (202,792). Prvá
čtyři místa znamenají také kvalifikaci na OH.
V sobotu soutěžilo třicet nejúspěšnějších jednotlivců o sadu medailí v Grand Prix special.
Po nezapomenutelné jízdě a světovém titulu
loni v Cáchách, Isabell Werth (GER) a SATCHMO 78 potvrdili, že v GPS, jsou prostě nejlepší.
Zvítězili s vynikajícím výsledkem 78.360%. Je to
už třetí evropský titul pro Isabell Werth. Vyhrála
i v letech 1991 v Donaueschingen a 1993 v Lipici, kdy byl jejím partnerem GIGOLO. Stříbrnou
i bronzovou medaili si odvezly do Holandska
Anky van Grunsven na KELETEC SALINERO
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15.-16.9.
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15.-16.9.
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15.-16.9.
15.9.
15.-16.9.
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16.9.
16.9.
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22.9.
22.9.
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22.9.
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22.-23.9.
22.9.
22.-23.9.
22.9.
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Bolehošť - Lipiny
MČR A/T
Loštice
CIC*/CCN* + pony
Přední Kopanina
D/L-TT
Horky nad Jizerou
Z-S
Stará Boleslav
ZM-L
Poděbrady
ZM-S
Husinec
Z-L
Paseky
E/Z-S
Plzeň Bory
D/Z-S
Most
Z-ST
Vestec
ZM-ZL
Hořice
Z-L
Zlín
ZM-L
Benešov u Boskovic
ZM-L
Hradec nad Moravicí
ZM-S
Frenštát pod Radhoštěm
V/A-D
Karlovy Vary St. Role
ZM-S
Žirovnice
ZM-S
Heroutice
ZM-L + pony
Popice
Z-S
Studenec
ZM-L
Páterov
ZM-S
Plzeň
finále ČSP
Olešná u Hořovic
D/Z-S
Nymburk Komárno
ZM-S
Čakovičky
Z-S
Liberec
Z-ST
Martínkovice u Broumova
ZM-S hala
Heřmanův Městec
A/T
Hradišťko
Z-S
Nová Amerika
CRI*
Drásov
D/Z-S
Brno-Veveří
ZM-ST
Svébohov
Z-L + pony
Přerov
Z-S
Karlovy Vary - Gabrielka
ZM-S
Třebušín
ZM-L, D/Z
Mělník
Z-T, D/L-S pouze pony
Tachov
Z-ST
Kolesa
Z-L
Olšany
Z-S
Prostřední Bečva
ZM-L, D/Z-L + pony
Praha - Císařský ostrov L-T ČDP
Přední Lhota
Z-L
Starosedlský Hrádek
Z-L
Kolín
Z-ST
Zduchovice
Z-S
Třeboň
ZM-ZL
Židovice
Z-S
Rapotín
D/Z-S
Brno - Žebětín
ZM-L
Opava - Kateřinky
L-ST
Frenštát pod Radhoštěm
V/A-D
Stružná
ZM-S hala

(77.480%) a Imke Schellekens-Bartels na HUNTER DOUGLAS SUNRISE (75.920%). „Jsem
šťastná že jsem dnes vyhrála,“ řekla Isabell.
„Grand Prix special je nejtěžší a nejtechničtější
test. Je to spravedlivé porovnání všech koní.“
Do nedělního GP KÜR postoupila patnáctka
nejlepších. Tady triumfovala Anky van Grunsven
na KELTEC SALINERO s výsledkem 85.8%.
I pro Anky je to třetí individuální evropský titul po
1999 v Arnhemu na Bonfair a 2005 v Hagenu na
Salinero. Stříbro získala Isabell Werth na
SATCHMO 78 (83.20%) a znovu bronzová byla
Imke Schellekens-Bartels na HUNTER DOUGLAS SUNRISE (81.75%).
Jaké byly první dojmy medailistek? Anky van
Grunsven: „Jsem potěšena se svým výsledkem.
Salinero byl klidný a uvolněný v tréninku stejně
jako během soutěží. V Le Mandria se nám fantasticky dařilo a atmosféra byla také velmi dobrá
pro družstvo. Opravdu jen doufám, že budeme
schopni tento výsledek potvrdit i když dobře vím,
že to nebude nijak snadné.“ Isabell Werth:
„Satchmo byl skvělý, ale já jsem musela několikrát riskovat a v některých cvicích nebyl dokonalý. Jako v piruetě nebo v prodlouženém klusu kde
byl trochu rozhozený. My jsme bojovali opravdu
tvrdě, ale tentokrát jsme prohráli. Teď víme, že
nás holandští jezdci mohou porazit. Já jen doufám, že to nestane se příliš často.“ Imke Schellekens-Bartels: „Sunrise podala senzační výkon.
Nebyla unavená, neztratila koncentraci a zůstala
velmi pružná. Takhle dobrá ještě nikdy nebyla.“
Podrobné výsledky jsou na:
www.eudressagechampionship.com
Václav Dvořák

Pony Channel Star
Poslední
kvalifikační
kolo seriálu
Pony Channel
Star 2007 se
uskutečnilo
v prvním zářijovém víkendu ve Zduchovicích.
V sobotu zahájily
děti
(-ZM- 1. I. Hronová - DIANA, Horse Academy).
Dále se pak pokračovalo až do
úrovně -ZL- a mezi pony do Pony
handicapu SP. Zde zvítězila Alena
Homolová s NIGHT BOY (JS Bost
B.) před domácí Michaelou Krulichovou na MARS STAR. V neděli
pak velcí koně vvvrcholili soutěží
-L*-, kde se radovala opět Michaela
Krulichová na HORSE AND MORE
CATANI. Druhé místo obsadila její
sestra Lucie na PEM. V soutěži
Pony handicap -LP- i -SP- získala
obě první místa Eliška Pavlíková
a GOLDBÄR (JK Farma Všemily).
V nejvyšší soutěži pro pony stupně
-STB- zvítězila po dramatickém
souboji v rozeskakování Michaela
Krulichová na koni MARS STAR
před Alenou Homolovou (PAMELA
9), která byla i třetí s NIGHT BOY
(JS Bost B.) Novinkou tohoto kola
byla možnost poprvé v ČR sledovat
výsledky on-line.
Vyvrcholení seriálu proběhne
13. října opět ve Zduchovicích, kde
se uskuteční finálový boj o ceny
v celkové hodnotě 120 000,-Kč. Ty
věnovala do soutěže společnost
Equiservis s.r.o. Zároveň budou
vyhlášeni absolutní vítězové žebříčku
v jednotlivých kategoriích A, B,
C a D, kteří obdrží poukazy od partnerů pořadatelů na víkendový pobyt
v hotelu Aron (www.aronhotel.cz)
nebo Henrietta (www.henrietta.cz)
v Praze a večeři v Novoměstském
Pivovaru (Vodičková ul. 20, Praha 1 www.npivovar.cz). Během finálového
klání budou vyhlášeny další speciální
ceny, jako např. Cena nejstaršího
koně v seriálu, jejímž partnerem se
stala společnost Fitmin, která věnovala krmivo pro koně na celý rok.
I přesto, že budete moci znovu
sledovat výsledky on-line, pořadatelé zvou všechny příznivce jezdeckého sportu 13. října do Zduchovic.
Více informací naleznete na:
www.ponychannel.cz
www.kone-zduchovice.cz

Mistrovství
v Pravčicích
Druhé mistrovství Zlínské oblasti
mužů a žen se uskutečnilo 1. září
v areálu jezdeckých klubů Pravčice.
Záštitu nad touto akcí oblasti převzal Zlínský kraj. Účast osobností
Zlínského kraje, chovatelských zařízení Tlumačova i Napajedel a starostů okolních obcí jen zdůraznila
její význam. Bezchybný výkon Radky Turčynové s koněm AZAT Paragan v obou kolech ji zajistil mistrovský titul v kategorii žen. Mistrem
v oblast kategorii mužů se stal pan
Jiří Složil st. s koni GRÉTA 8.

Na všestrannost
do Říma
Tento víkend (12.-14. 9.) se koná
v Římě ME ve všestrannosti. I když
ČR na tomto šampionátu nemá
svého zástupce veškeré podrobnosti o průběhu mistrovství v Pratoni del Vivaro naleznete na:
www.eueventingchampionship.com

Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448
Chov koní Nebanice přijme
rodinu – muž jezdec spřežení, žena ošetřovatelka
hříbat. tel.: 731 472 316

Foto K. Návojová
Foto K. Návojová

V Praze Ctěnicích se 1. září konalo
třetí kolo pony soutěží O Pohár hl. m.
Prahy. Z vítězství se radovala Denisa
Kacoli - CIBI 1 (Parkur klub Děčín
V Pardubicích se 1. září konalo
Finále Kritéria mladých koní. Mezi
pětiletými klisnami si nejlépe vedla
LA LEGION (Cassilius) a Marek
Klus z JK Dřevěný dvůr Baška
(dole). Nejlepší o rok mladší klisnou
byla PENELOPE s Ondřejem
Nágrem, Mariánské Lázně (nahoře).

Vzdělávání - CVIČITEL JEZDECTVÍ
otevírá akreditované pracoviště MŠMT v rámci vzdělávacích programů v oblasti sportu.
Zahájení 6. října 2007 v Praze. Víkendové studium v rozsahu cca 170 hodin. Závěrečné
zkoušky 24. (25.) 11. 2007. Teoretická příprava - Praha, praktická příprava - Hradištko u Sadské.
Uzávěrka přihlášek 26. 9. 2007.
Informace (přihlášky) na tel.: 724 511 140, 732 951 569 - Mgr. Jaroslav Sedláček
popř. e-mail: Jaroslavsedlacek@centrum.cz, kolarova_veronika@quick.cz

Výsledky
Plzeň Bory 8. 9. Malá cena -Z- (51) 1.
Šůlová - VIOLA (Jezdecký klub Šlovice), ZL- (57) 1. Dorot - ERNESTO (Jezdecký
klub Tachov), -L- (30) 1. Ineman - WILLIAM (JK chovu koní Bernartice), 2. Kůst LORELAIN (Jezdecká stáj Urban Klatovy),
3. Dohnal - ADESINO (JK Slavia VŠ
Plzeň), -S- (13) 1. Rédl - PYRA (JK chovu
koní Bernartice), 2. Mašek - TAQUIN DU
BERIDIER, (Dajbych), 3. Poláková - VOYAGER (JK chovu koní Bernartice).
Klatovy 1.9.-ZM- děti (12) 1. Hladíková
- DEWIE (TJ JK Klatovy-Luby), -Z- (42) 1.
Orlický - HANIBAL (TJ Sokol Husinec), ZL- (47) 1. Mayer - CONSTANZE (JS
Ohrazenice), -L- (27) Malá cena Klatov 1.
Hanušová - DON 6 (JS Ohrazenice), 2.
Zahoř - TIBETA (Zahoř), 3. Roubalová RIA 1 (JK Roubal Plzeň), -S- (9) 1. Straková - SANDY/CORLANDA-T (Stáj Straka
Němčovice), 2. Roubalová - ŠERON 2 (JK
Roubal Plzeň), 3. Zušťák - LANDLORD 3
(TJ Sokol Husinec).
Pardubice 1.9. Finále KMK -ZL- 4letí
hřebci (19) 1. OSMAN - Hruška, 2. AUTONOM - Hruška (Opava Kateřinky), 3.
CARANO -T - Papoušek Jiří (TJ tarpan),
4leté klisny (19) 1. PENELOPE - Nágr

(Mar. Lázně), 2. ARIDA - Vondráček (Stáj
Vondráček), 3. GALILEA - Hruška (Opava
Kateřinky), -L**- 5letí hř. (13) 1. AL CAMPO - Fialka (JK Mustang), 2. SEMTEX Opatrný (Hořovice), 3. CHARLIE - Šafrata
(JK Louňovice), 5leté kl. 1. LA LEGION Klus (JK Baška), 2. CADETKA - Kubová
(Trojanovice), 3. COVERL GIRL-T Papoušek J. (JK Tarpan), -S**- 6letí hř. (8)
1. ARISTO Z - Humplíková (Opava Kateřinky), 2. EIBISCH II - Žíla (JK Mustang),
3. LORD 17 - Papoušek K. (Papoušek),
6leté kl. (13) 1. PIALOTA - Opatrný (Hořovice), 2. GREAY ROSE - Kincl (Horymas),
3. KIRA 1 - Doležal P. (ČJK).
Pravčice 1.9. dvouf. sk. 100/110 děti
+ jun. (16) 1. Singrová - HARM (Vizovice),
ostatní (23) 1. Kudlová - TARA 10 (Bartík),
-ZL- (36) 1. Singrová - RECESE (Vizovice), -L- (31) 1. Turčynová - AZAT Paragan (JK PaL), 2. Složil - GRÉTA, 3. Složil
- GINA-OLD (JASO Oldřichov), -S- (10) 1.
Pospíšilík - GRENADÍR AgramM (JK
Paráda), 2. Složil - GOLDY-OLD, 3. Složil
- GRÉTA (JASO Oldřichov).
Ctěnice 1.9.-LP- (10) 1. Kacoli - CIBI 1
(Parkur Klub Děčín), 2. Tomaidesová SANDY 1 (JK Louňovice), 3. Vávrová PATRIK 3 (JS MAZVA Čakov), O pohár
hl. města Prahy -SP- (9) 1. Kacoli - CIBI
1 (Parkur Klub Děčín), 2. Vávrová - PAT-

RIK 3 (JS MAZVA Čakov), 3. Tomaidesová - SANDY 1 (JK Louňovice).
Bohdaneč 2.9. -Z- (39) 1. Tvarůžek SALINA (Pardubice), -ZL-(45) 1. Mohelníková - HELIA 1 (Stáj Mohelníková), -L*-

(21) 1. Tomášek - CABDULA I-T (JS Kantiléna), 2. Novotná - TELEMARQUE
(Rosice), 3. Dragounová - REDSKIN
Z (Aliance Jičín), -S*- (6) 1. Kmoníček SIR ALME Alimex (Stáj Kmoníček).
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