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Opět Jiří Luža
Rekordní počet účastníků měly třídenní závody při Skokovém poháru České pojišťovny ve
dnech 28. - 31. května. Jeho čtvrté kolo, Velká
cena Kolína, se uskutečnilo stejně jako v loňském roce na kolbišti v Ptýrově. Ředitelem závodů byl kolínský Václav Drbal.
Ptýrovské kolbiště je oproti předešlým rokům
rozšířeno a zhruba pět metrů přibylo na stěně
u kryté haly.Oblíbený areál opět přilákal zástupy soutěžících.

Tour. V té se sešel rekordní počet účastníků
a na start finále se postavilo 18 dvojic. Přestože jezdcům přišel kurz, na kterém se jelo finále Amateur Tour těžký, jedenáct dvojic postoupilo do rozeskakování. V něm zvítězila Kateřina
Černá na LED ZEEPELIN (JK Plzeň) před Kateřinou Führichovou s MERCI 4 (JK Těchlovice). Na třetím místě skončila tentokrát zástupkyně organizátorské agentury Via Solaris Pavla Kudláčková na WILSON OK (SK Olympia).

Zahájení za úsvitu

Nejrychlejší byla ESEJ

Nejpočetnější startovní pole byla v pátek,
kdy se nakonec muselo zahajovat již v půl
sedmé, což je praděpodobně český rekord. Bylo to jistě potřeba, protože rekord byl i v počtu
startů jednoho dne a rozhodčí ten den hodnotili v šesti soutěžích celkem 404 startů. V sobotu pak maraton pokračoval 295 starty a v sobotním vrcholu -ST- bylo 78 dvojic.
Závěr druhého dne patřil finále Amateur

Kvůli početným startovním polím se všechny
sobotní soutěže jely na čas, včetně -ST**-. V té
se představilo poměrně mnoho dvojic. Celkem
17 koní dojelo bezchybně a nejrychlejším časem
si první místo vybojoval Zoltán Toth s klisnou
ESEJ (Fresta Brno) před Barborou Tomanovou
s CAREFUL (Dance and Jump)

Podruhé Luža
V nedělním -S**- startovalo 96 koní a poměrně dlouho se čekalo na bezchybnou dvojici. Nakonec se z vítězství radoval Ludvík Jandourek na CASIO Karsit (Karsit) před Gabrielou Staňovou na SANTA CRUZ (Fresta Brno)
a Barborou Tomanovou s LATIGO (Dance and
Jump). Té se dařilo po celé závody a s velkým
náskokem získala první místo v rámci 4. kola
Dance and Jump Junior Cup. Neméně úspěšný byl Jan Zwinger, který s koňmi LORDANA
a LIMIT 5 pravidelně bodoval na předních místech a za Barborou Tomanovou skončil v seriálu druhý.
Samotné Velké ceny (-T**-) se zúčastnilo
38 jezdců. V konci parkuru byla obtížná distance do oblouku se závěrečným dvojskokem. Potvrdil to průběh soutěže a chybovalo zde mnoho jezdců.
Do finále pro 10 nejlepších se tak dostal i jeden jezdec s dvěma chybami. Souboj o prvenství byl ale sveden mezi čtyřmi dvojicemi
v obou kolech bezchybnými. Riskantní jízda vyšla Jiřímu Lužovi na SHERLOCK HOLMESS (Schneider Plzeň), který po vítězství v Martinicích získal již druhé prvenství ve Skokovém
poháru.
Na druhém místě skončil Ludvík Jandourek
s VIGO. Nejvíce bodů do poháru ale získal třetí umístěný Jiří Skřivan. Ten s klisnou KALLISTO předvedl nejen bezchybnou jízdu, ale současně ji věřil i před soutěží a nahlásil ji jako
pohárového koně. Jiří Skřivan se tak v konečném účtování dostal na čtvrté místo průběžného pořadí.

Vede Jandourek

Foto K. Návojová

Druhé pohárové vítězství si po VC Kolína v Ptýrově odnesl Jiří Luža

Do vedení průběžného pořadí se dostal
Ludvík Jandourek, který si připsal dalších 13
bodů za 5. příčku s ABC CATARO. I přes absenci v Ptýrově je na průběžné druhé pozici
Aleš Opatrný. Postupovou čtveřici nyní doplňuje třetí Jiří Luža, když mu dalších 15 bodů
zajistilo 4. místo na RONALDO-S. Spokojen
byl určitě i Václav Studnička na ZARA 2 (SC
Zájezd), který po chybě ve finále skončil na
6. příčce.
Nyní je na řadě se svým kolem Litomyšl. Zde
se soutěží tento víkend 10.-12. června.
(Pokračování na str. 2)

Eric Lamaze
jedničkou
K 1. červnu došlo ke střídání na čele světového žebříčku skokových jezdců. Po triumfech v La Baule a Římě se po třetí ve své kariéře na první příčku vyhoupl kanadský jezdec a olympijský vítěz z Hong Kongu Eric
Lamaze. Za jeho současnými triumfy stojí
super hřebec HICKSTEAD (Hamlet). Kanaďan (43) vystřídal na skokovém trůně Francouze Kevina Stauta (31), který vedl od
1. srpna 2010.
Poprvé byl Eric Lamaze světovou jedničkou tři měsíce od 1. ledna 2009 a podruhé
se na čele udržel pouhý měsíc v červenci
2010.
Dosavadní kariéra tohoto méně nápadného jezdce je skutečně úchvatná. Vedle individuálního zlata a týmového stříbra z Hong
Kongu reprezentoval Kanadu od roku 1994
na všech Světových jezdeckých hrách a třikrát startoval i na PanAmerických hrách, odkud má i tři medaile.

Inzerce
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Opět Jiří Luža
(Dokončení ze str. 1)

Sezóna bez Aleše?
V Ptýrově chyběl Aleš Opatrný. V průběhu závodů nikdo nevnímal ohlášenou nemoc nijak
dramaticky, ale hned v týdnu po VC Kolína bylo
všechno jinak. Náš nejlepší jezdec onemocněl
zánětem mozkových blan a průběh nemoci byl
velmi vážný. Nyní se již obrací vše k lepšímu, ale
Aleše čeká ještě velmi dlouhé léčení a po něm
i náročná rekonvalescence. Přejme naší skokové jedničce, aby vše probíhalo již bez komplikací, a aby byl Aleš Opatrný brzy zdráv. Jeho letošní sezona je však pravděpopdobně vážně
ohrožena.

V Sopotech pouze jednotlivci
V Ptýrově bylo rozhodnuto, že se CSIO v polských Sopotech (9.-12. června) zúčastní pouze
Jiří Luža a Ludvík Jandourek.
Junioři a mladí jezdci odcestovali na CSIO
CH/J/P/Y//U25 v rakouském Lamprechthausenu, které je ve stejném termínu.

Bez obav z nákazy
Osamocená Barbora Tomanová se nebojí
bakterie E-coli a přímo z Rakouska pocestuje
na další CSIOY do severoněmeckého Hagenu, které se koná 15.-19.
června.

Manažeři z konkurzu
Nový viceprezident pro sport ing. Milan Theimer
zahájil svoji práci při prvním zasedání VV ČJF 1.
května. Při této příležitosti oslovil i všechny manažery sportovních komisí z dotazem, zda chtějí své
funkce i nadále vykonávat. Všichni současní manažeři potvrdili svoji ochotu i nadále pracovat na čele
komisí. Milan Theimer jim poděkoval za jejich dosavadní práci a oznámil překvapující novinku a sice, že manažeři především olympijských disciplin
budou muset svoji pozici obhájit ve výběrovém řízení. Na to, jak si konkurz na manažera představuje, jsme se Milana Theimera zeptali osobně:
„V prvé řadě bych
chtěl říci, že nechci
žádné převratné novinky zavádět v průběhu sezóny. Každý
manažer by měl dokončit rozdělanou práci a i proto chystám
jmenování
nových
manažerů až po většině národních šampionátů.
Přesná podoba nároků na výběrové řízení manažerů nyní teprve vzniká a po konzultacích s ostatními členy VV by měla být definitivně hotova v průběhu
června. Chtěl bych aby mi manažeři v průběhu
léta předložili koncepci své další práce,
reprezentačních cílů
apod. Výběrové řízení
bude určeno především manažerům
olympijských disciplin.
Jména nových manažerů všech jezdeckých disciplin bych
pak chtěl znát nejpozději 1. září.“

Foto J. Gebauer

V GP RS Team v bratislavské Karpátii byl z našich nejlepší Jan Studnička
na MAGIC BOY (JC Zájezd), který skončil na 6. místě

Grand Prix Karpátia
V Bratislavě se 2.-5. června konaly závody Grand Prix RS Team ve
skokových soutěžích. Na čtyřdenních závodech od 100 cm do 150 cm
bylo i početné zastoupení českých jezdců. Bylo příjemné, že se našim
jezdcům dařilo.
V otevřené soutěži 110/120 cm mezi 109 dvojicemi zvítězila Veronika Jelínková na FOREVER. V soutěži 130 cm se 77 účastníky jsme obsadili prvních sedm míst a zvítězil Jan Štětina na ATOMIC S. V první
kvalifikaci pro GP jsme získali druhou až sedmou příčku, kdy byl druhý
Jiří Luža na LAND REBEL S. Mezi pěti dětmi v soutěži 110 cm zvítězila Martina Kučerová na KOFILA 1 a druhá byla Nikola Sukdoláková na
MARCO. V prvním kole juniorské soutěže 120 cm a 109 dvojicemi zvítězila Veronika Jelínková na FOREVER. Ve druhé kvalifikaci 140 cm
s 53 startujícími byl druhý Sergei Motyguine na ZOE DE LIEBRI Z
a čtvrtá až osmá příčka také patřila našim jezdcům. V soutěži 110 cm
(38 start.) skončila druhá Lucie Strnadová s CERENKOU a soutěž do
120 cm vyhrál Ludvík Jandourek na CASTELON Karsky. Ve skákání do
130 cm byla mezi 82 soupeři třetí Barbora Tomanová na COLOMAN.
V hlavní soutěži Grand Prix RS TEAM - 150 cm nastoupilo 24 dvojic. Šest zvládlo základní kolo čistě, včetně Jana Studničky na MAGIC
BOY (SC Zájezd). V rozeskakování byly nuly čtyři. Nejrychlejší byl Juraj Krivjanský na SALVADOR před Němcem Jürgen Mayerem na
RONCADOR 2 a Janou Slávikovou s LORD LEVISTO. Jan Studnička
na MAGIC BOY obsadil po dvou chybách 6. místo.
-jge-

Foto Š. Bělohlavová

Vzpomínka
na Jiřího Škodného
V Heřmanově Městci se 4. června konal další
ročník Memoriálu Jiřího Škodného, který ve výcvikovém středisku Národního hřebčína v Heřmanově Městci po dlouhá léta působil.
Soutěže se zúčastnilo celkově 24 spřežení
a největší účast se sešla na startu soutěže jednospřeží. Zde vítězství mezi 14 jezdci získal MVDr.
Pavel Jadrníček (foto) s GENERALISSIMUS
AVERSA XLIV (NH Kladruby). Kompletní výsledky naleznete na www.cjf.cz v sekci spřežení.
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Ostře sledovaná drezura
Hned do ostré konfrontace se pustil se svým novým koněm WORLD HORSES
FERRO Fabricio Sigismondi a skutečně se vypravil ve dnech 3. - 5. června na
CDI3* do francouzkého Compiegne. Předtím se domácím divákům ukázal v Praze
na Přední Kopanině (28.-29.5.). Zde při prvním startu ale nijak nenadchnul.

CDI Lipiza a Compiegne
V zahraničí soutěžily naše reprezentantky Alena Zeusová a Ema Jančářová
27.-29. května při CDI3* Lipica. V pátečním GP skončila Ema Jančářová na ATHOS na 10. místě (17 start.) s 62,383%. Alena Zeusová na CORRADO startovala
v GOP započítávaném pro Světový pohár, ale po zisku pouhých 54% a posledním
místě, Lipicu předčasně opustila. Ema Jančářová získala v sobotním GP Speciál
61,417% a skončila opět desátá
O týden později startoval Fabricio Sigismondi v Compiegne, ale objevil se pouze v jediné úloze Grand Prix. Tu pro zdravotní indispozici nedokončil. Co se přesně ve Francii stalo dosud nevíme, protože se nám Fabricia Sigismondiho nepodařilo zastihnout.
Závodů ve Francii si zúčastnila i juniorka Sofie Brodová na LISSANDRO, která
startovala mezi 36 juniory. Té se podařilo v první úloze získat 63,904% (21. místo)
a v nedělním Junior testu 61,622%. Tento výkon však stačil již jen na 29. předposlední příčku. V každém případě však Sofie Brodová získala body do nově zavedeného bodového systému kvalifikace pro zahraniční starty při CDI.

V zahraničí o body
Tato převratná novinka, kterou vytvořila drezurní komise ČJF, hodnotí starty našich jezdců v zahraničí podle procentuálních výsledků. Za minimální standard je nyní považován výsledek 58-59,9% a při dosažení tohoto výsledku nezíská dvojice
žádné body. Při nižších výsledcích získávají jezdci reprezentující ČR záporné body,
při vyšších pak body kladné.
Při dosažení -2 bodů se ukládá reprezentantovi povinnost splnit 2x ověřovací
kvalifikaci na CDN v ČR nebo zahraničí, na dané úrovni nad 63%. Poté se skóre
dvojice vynuluje a začíná se znovu. Při dosažení -3 bodů a méně, nebude jezdci
do konce sezony povolen mezinárodní start. Pokud se tak stane v GP, jezdci je
umožněn start o stupeň níže, přičemž platí opět tytéž podmínky. Při získání -3 bodů již v prvním soutěžním dni (tzn. start pod 54%) se umožní dvojici start ještě
v druhém soutěžním dni CDI.
Tento bodový systém bude komise používat i při rozdělování příspěvků na mezinárodní starty. Hlavním autorem této převratné novinky je drezurní jezdkyně Ema
Jančářová a v příštím čísle s ní přineseme rozhovor, ve kterém blíže celou filosofii
přiblížíme. Celý systém si můžete podrobně prostudovat na www.cjf.cz v sekci
drezura, odkaz kvalifikace.

Druhé kolo ve Ctěnicích
V zámeckém areálu ve Ctěnicích se v sobotu 4. června konalo druhé kolo
seriálové soutěže O pohár primátora hl. města Prahy ve skákání na pony.
V osmileté tradici seriálu se na startovních listinách vystřídala již celá řada
jmen jezdců. Mnozí jsou dnes oporou národní reprezentace jako např. Adéla
Půlpánová, Nathálie Crnková či sestry Krulichovy.
Rozpis soutěží, které organizuje Sdružení sportovních klubů ve spolupráci
s magistrátem hl. města Prahy zůstává po léta nezměněn. V první polovině
čtyřkolového seriálu se jezdí zahajovací soutěž ponyhandicap -ZL- a seriálová
ponyhandicap -L-, ve druhé pak zahajovací ponyhandicap -L- a seriálová ponyhandicap -S-.
Ve druhém kole ve Ctěnicích (Praha 9 - Vinoř) se z prvního vítězství radovala mezi 21 dvojicemi Petra Gabryšová na BERTÍK (JK Český Dvůr). Ve druhém
kole startovalo 19 koní a zde, stejně jako v prvním kole na Trojském ostrově, excelovala Anna Kukrechtová (JK Equuleus Praha). Tentokrát všaqk na JACK 4,
když na JURÁŠ skončila čtvrtá. Na druhém místě soutěže -L- se umístila Sofie
Najmanová s GERA 1 (JK Český Dvůr) a třetí příčka patřila nejmladší jezdkyni,
osmileté Kristýně Chmelové s BOND 4 (JeSdr. VIA Lysá n.L.).
Třetí kolo seriálu O pohár hl. města Prahy se koná v sobotu 27. srpna opět
ve Ctěnicích. Rozpis a kompletní výsledky na www.jsctenice.cz nebo na
www.jezdci.cz

Foto M. Pánka

Osmiletá Kristýna Chmelová byla nejmladší účastnicí druhého kola O pohár
hl. města Prahy v zámeckém areálu ve Ctěnicích

Letošní ME pony ve skocích, drezuře i všestrannosti pořádá v červenci polské Jaszkowo. Ve dnech 20.-22. května se zde pořádal „generální zkouška”. Vyzkoušet soutěžní kolbiště si do Polska přijeli především jezdci severských zemí a dominovali Švédové. Překvapující
byla absence domácích, kteří měli v mezinárodních soutěžích pouze
jediného účastníka. Ostatní Poláci startovali výhradně v národních
soutěžích.
Za ČR startovali Marie Hrudková a Viktor Trávníček. Původně měla
jet i Nicola Grünthalová, ale kvůli zranění koně účast odřekla.
Závody celkově utrpěly malým zájmem. Jako první byly zrušeny
soutěže CSI pro děti na koních, což bylo oznámeno až na místě. Dále byly zkráceny o den pouze na třídenní a Grand Prix se tak jela již
v sobotu. Program původně čtyř mezinárodních pony soutěží denně
byl redukován na dvě a další soutěže byly pouze národní.
Nejlepším výsledkem našich jezdců byla dvě druhá místa. Marie
Hrudková zajela v pátek s pony klisnou HERBOLINE VAN'T HOOGWIELKE čistě a to stačilo na první 2. místo. Ve čtvrtek startovala na
PEGAS 12 v úrovni 120 cm kde za jednu chybu s nejrychlejším časem získala 5. místo.
Viktor Trávníček startoval na DRAK 11 (foto) v soutěžích 110 - 120
cm. V sobotní soutěži na čas (110 cm) měl naději na vítězství. Po chybě na posledním skoku však získal i on „pouze” druhé místo. V GP
(130 cm) naši jezdci nestartovali.
K. Návojová
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Kam dřív na počátku června?
První červnový víkend byl evropskými Top akcemi skutečně přeplněn. Po Superlize v Římě se nejlepší skokoví jezdci přesunuli na švýcarský SCIO St. Gallen. Řada z nich ovšem zamířila do Hamburgu ke skokovému Derby, ale zraky příznivců jezdectví byly upřeny i do Mnichova, kde se v rámci drezurního seriálu Nürnberger Burg-Pokal, po měsících očekávání, poprvé v německých barvách
představil fenomenální TOTILAS.

Totilas se vrátil

něna bezmála osmdesáti procenty. Druhá, s takřka
desetiprocentním odstupem, skončila Carola Koppelmann s 18 letým rutinérem LE BO a těsně za ní
Rakušanka Victoria Max-Theurer s vestfálským
hřebcem EICHENDORFF.

Napjatě očekávaný návrat drezurní legendy na
soutěžní obdélník proběhl za obrovského zájmu
veřejnosti v olympijském jezdeckém centru v MniZpátky do Rotterdamu
chově. TOTILAS startoval v rámci CDI 3* a pozorV budoucích týdnech má TOTILAS velice nabitý
nost publika zcela odsunula na vedlejší kolej souprogram. Příští víkend bude startovat v rámci Pfingběžně probíhající mezinárodní čtyřhvězdičkovou
stturnier Wiesbaden a týden nato na německém
soutěž.
mistrovství v Balve. Pokud všechno půjde podle
Premiéra se odehrála ve dvou rozdílných poločasech. Poprvé ho Matthias Aletelefoto M. Horák
xander Rath předvedl v soutěži
Grand Prix. I přes přesvědčivé
vítězství, působil jeho projev nesourodým dojmem. Matthias nechtěl příliš riskovat a jistě sám
nebyl s provedením některých
prvků spokojen. Přeskokům
chyběl obvyklý prostor, piruety
sice byly vzadu úzké, ale vpředu
jen čtyři dlouhé ploché skoky
a pátý jen pro formu. Piaffa dobře podsazená, ale vzadu poněkud „přilepená". Celkový dojem
byl dost rozpačitý. Jezdec si později povzdechl: „Rád bych ho
dostal víc před sebe".
Druhý den startoval v Grand
Prix Spécial a zde byl jistě spokojen. Jeho projev byl daleko sebevědomější a snesl i ta nejpřísnější kritéria. Najednou všechno
vycházelo a i ty nejsložitější cviky byly na vysoké úrovni. Piruety vznosné, dobře kadencované,
piaffy mnohem lepší, vše v rytmu, v tempu. Snad jen trochu
napětí bylo cítit v krokové se- Oba zahajovací starty proměnil TOTILAS v sedle s Mathias Ratkvenci, v jednom přechodu hem ve vítězství. Přes některé chyby působila dvojice dobře
chybně zaskočil a čistá nebyla a podle očitých diváků byla zmírněna i přehnaná klusová akce.
ani závěrečná řada 1-1.
předpokladů, další start bude začátkem července
Po skončení se ve tváři Paula Schockemöhle
na CHIO Aachen a tady už se bude rozhodovat
i nevlastní Rathovi matky Ann-Katrin Linsenhoff
o nominaci na srpnové mistrovství Evropy, které se
objevil úsměv a byla znát veliká úleva. Jezdec se
koná v Totilasově nedávném domově, Rotterdamu.
dočkal zasloužených ovací a jeho úloha byla oce-

Holanďané poprvé dobyli Řím
V krásném prostředí parku Villa Borghese,
v centru věčného města Říma, v malebném jezdeckém středisku Piazza di Siena, se o posledním květnovém víkendu jezdilo druhé kolo Superligy. Elitní osmička byla posílena, jak je v podobných případech pravidlem, i domácími reprezentanty. Pro ty to však bylo střetnutí čistě prestižní
a o to víc se chtěli před svým publikem prosadit.
Parkur, který si připravil domácí stavitel Giovanni Bussu, byl hodně technický. Nejtěžším oříškem byla kombinace čtyřmetrového vodního příkopu, za kterým stála po šesti krátkých cvalových
skocích subtilní branka. Obtížná byla i řada s mohutným oxerem v návaznosti s trojskokem, ale
chyby se dělaly po celém kurzu a na hraně byl
i časový limit.
První kolo tentokrát nejlépe zvládli se dvěma
body Francouzi, druzí Belgičané měli pět a USA
osm. Devět nasbírali Britové stejně jako Holanďané a před dvěma týdny tak úspěšní Irové měli třináct. Samostatnou kapitolou byli Němci. Ludger
Beerbaum s ryzkou GOTHA (Goldfever) udělal
jednu lehkou chybu na trojskoku. Nováček družstva, Daniel Deusser s 10letým CABREADO SE
(Canabis Z), chyboval třikrát a Philipp Weishaupt
s velmi krásným 9letým Montenderovým synem
MONTE BELLINI jen o jednu desetinu překročil
čas. Jistit to měl Marcus Ehning s jindy spolehlivým PLOT BLUE (Mr. Blue). Jenže ten neměl svůj
den a hned na začátku parkuru se mezi skoky na
Nizozemský tým (Eric van der Vleuten, Harry Smolders, Jeroen Dubbeldam and Gerco Schröder) zvítězil ve druhém kole Superligy v Římě

rutinní zádrž postavil na zadní. Po chvíli si sice dal
říci, ale od toho se už nepovedený parkur odvíjel.
Takže namísto nepohodlných Deusserových dvanácti se škrtalo Ehningových sedmnáct a shodou
okolností takový byl i výsledek pro družstvo na
předposlední příčce. Za nimi už byli jen Dánové
a „hostující" Italové shodně s osmnácti body.
Čistých bylo v prvním kole osm, ve druhém potom pět.
Druhé kolo suverénně ovládli Holanďané. Eric
van der Vleuten s 10letou tm. hnědkou VDL GROEP UTASCHA SFN (Lux Z) šel čistě, stejně jako
Harrie Smolders s 9 letou REGINA Z (Rex Z)
a jen jediný bod připsal za čas Gerco Schröder
s bílým holštýnem EUROCOMMERCE NEW ORLEANS (Colbert). Jeroen Dubbeldam se skvělým
hnědákem BMC VAN GRUNSVEN SIMON (Mr.
Blue), který byl bezchybný v prvním kole již nemusel ani na start.
Celkový výsledek holandského týmu byl deset
bodů. Druhou příčku obsadili stejně jako před
dvěma týdny ve Francii Belgičané, které podrželi oba mistři světa. Philippe Le Jeune - VIGO
D'ARSOUILLES (Nabab de Reve) 2x nula a Jos
Lansink - CAVALOR VALENTINA VAN'T HEIKE
(Nabab de Reve) 2x jeden bod. Judy-Ann Melchior běloušem AS COLD AS ICE Z (Artos) měla tentokrát čtyři a osm a to znamenalo celkových čtrnáct bodů. Dirk Demeersman na BUFERO VH PANISHOF (Parco) se dvakrát škrtal
(4 a 8). Na třetí příčku se mohutným závěrem
dostali Irové - 21 a čtvrtí skončili Francouzi, stejně jako Němci a Britové - 23. Sedmí Američané
měli 32 bodů.
Domácí se protrápili k padesátidvěma bodům
a stále se hledající nováčci z Dánska nashromáždili padesátpět. Čistí v obou kolech byli dva. Kromě již zmiňovaného. Philippe Le Jeune, to byl i Ir
Billy Twomey s ryzkou TINKA'S SERENADE (Tinka's Boy). Tři jezdci měli v obou kolech jen jeden
bod. Byli to Jos Lansink, Gerco Schröder a Philipp Weishaupt.
Holandský trenér Rob Ehrens byl nadšený:
„Vždy se snažím být optimistou. Pokud si nevěříte, nemůžete vyhrát. Dnes můj tým odvedl
skvělou práci. Těším se na dobrou sezónu. Loni
jsme to měli těžké, ale letos máme dostatek dobrých koní, výborné jezdce a to ještě některé
schováváme na podzimní mistrovství Evropy.
Naším cílem je získat co nejvíce bodů během
prvních tří kol Superligy, takže to děláme dobře!" dodal.

V Římě byl i STARNATO
V páteční soutěži pro mladé koně představila přední americká reprezentantka Margie
Goldstein-Engle svoji zbrusu novou akvizici
stáje. Je jí 7letý hannoverán STARNATO (Stakkato), který má výraznou českou minulost. Jako dvouletého ho z Německa přivezl Bohumil Starnovský, ale hned
další sezónu se stěhoval ke
Kamilovi Papouškovi. V sedle
s Kamilem také absolvoval
STARNATO celou dosavadní
sportovní kariéru a vloni na
podzim přivezl z Lanakenu
senzační 8. místo. Letos na
jaře stačil ještě v vyhrát halové -ST- na Vondrově, ale na
konci dubna byl prodán do
SRN.
Se svou novou majitelkou
se v pátek po bezchybném výkonu umístil na 11. místě.
V sobotním finále pro mladé
koně byl také bez chyby a dostal se do rozeskakování. Tady
měl o dvě vteřiny nejrychlejší
čas, ale bohužel za cenu dvou
shození, a to stačilo jen na
10. příčku.

Opět Lamaze

Foto Bruno De Lorenzo/FEI

Velkou cenu stejně jako
před čtrnácti dny v La Baule
ovládl olympijský vítěz Eric Lamaze s hřebcem HICKSTEAD
(Hamlet). Druhý byl Michael
Whitaker s 11letým GIG AMAI
(Non Stop) a třetí Jeroen Dubbeldam s BMC VAN GRUNSVEN SIMON.
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Prvenství i v Saint Gallen
Superliga pokračovala hned další týden v alpském podhůří poblíž Bodamského jezera ve švýcarském městě St. Gallen. Parkur, který na zdejším prostorném travnatém kolbišti postavil domácí designer Rolf Lüdi, byl hodně náročný. Složitá
byla řada z vodního příkopu na šest cvalových
skoků do oblouku na široký oxer. Oba skoky se
musely skákat výrazně vpravo a mezi nimi cválat
po vnější straně oblouku.
Problematická byla i distance před závěrečným
oxerem, který byl vůbec nejvíc padajícím skokem.
Ale chyby se dělaly po celém kurzu a musel se hlídat i čas. Přesto první kolo přešlo s nulou deset
koní, druhé pět.

Otec i syn bezchybně
První kolo nejlépe zvládlo obměněné holandské družstvo. Eric van der Vleuten s hnědákem
VDL GROEP UTASCHA SFN (Lux Z) šel bez
chyby a stejně skvělý výsledek měl i jeho syn Maikel van der Vleuten s 9letým hřebcem VDL GROEP VERDI (Quidam de Revel). Dobře jim sekundoval Jur Vrieling s hřebcem VDL BUBALU (Baloubet du Rouet), který inkasoval jeden bod za
čas. Škrtal se Piet Raymakers jr. (osm bodů)
s 16letým hannoveránem VAN SCHIJNDEL'S RASCIN (Ramiro). Čtyři body měli Američané, stejně
jako v Superlize hostující domácí Švýcaři. Osm si
do druhého kola nesli Britové a Francouzi, třináct
měli Belgičané a Němci. V La Baule tak úspěšní
Irové měli sedmnáct a nešťastní Dánové dvacet
sedm. Pokračovalo se na stejném kurzu, i když
některé skoky byly o přestávce ještě zvýšeny.
Nepříjemným překvapením 2. kola byla diskvalifikace čerstvé světové dvojky Kevina Stauta,
s 13letým hnědákem KRAQUE BOOM (Olisco).
Urostlému hřebci se již nelíbil čtvrtý skok v prvním
kole, ale tam parkur ještě s 12 body dokončil. Zde
zastavil hned u dvojky a u trojky skončil.

Němci poslední
Totální pohroma však potkala německé družstvo. To bylo doplněno dvěma mladými vítězi nedávného Poháru národů v Linci, o kterém jsme
psali v minulém čísle. Šestadvacetiletý Jörg Oppermann s holštýnským hřebcem CHE GUEVARA 17 (Concept) se parkurem probíjel velmi těžce
a celkem nasbíral 28 bodů. Stejně starý Jan Sprehe s 10letým vestfálským valachem PAOLINI
(Poly Royal) se během kurzu dostal do několika
bezvýchodných situací a posléze byl ze soutěže
vyloučen. Zbývající dva členové, Eva Bitter a Holger Wulschner, už nepokračovali a Němci skončili poslední. Z tohoto pohledu by asi bylo lépe výsledky z Lince příliš nepřeceňovat.
Na osmém místě skončili se 45 body Dánové.
U nich je třeba vyzdvihnout výkon Emilie Martinsen s 9letým holštýnem CABALLERO (Cardino).
Po zcela nepovedeném prvním kole (21 bodů), se
na druhé dokonale zkoncentrovala a přešla ho
s velkým přehledem a s nulou.
Sedmou příčku obsadilo se třicetipěti body obměněné irské družstvo a šestí byli Belgičané
s dvaceti dvěma body. Pátí skončili v této sezóně
tápající loňští suveréni z Francie - 20 a čtvrté družstvo USA se 16 body.
Do posledního skoku měli šanci na senzační vítězství domácí Švýcaři. Jenže bohužel, závěrečný
oxer CARLINA (Carvalo) s Piusem Schwitzerem
v sedle, lehce shodila. Tak z toho nakonec bylo
spolu s Brity, kteří ve druhém kole už nic nepřipsali, s osmi body současné druhé místo. Suverénními vítězi se stejně jako před týdnem v Římě
stali s pěti body Holanďané a to Jur Vrieling ani
nemusel na start.
Pět jezdců zvládlo obě kola bez chyby. Scott
Brash z Velké Británie s vraníkem INTERTOY
Z (Intradel Z), Američanka Christine McCrea s 11
letým ROMANTOVICH TAKE ONE (Numero Uno)
a domácí Steve Guerdat s hnědkou JALISCA SOLIER (Alligator Fontaine). Z vítězného týmu to byli
otec Eric a syn Maikel van der Vleuten. Příští kolo
bude v pátek 8. července ve švédském Falsterbo.
Superliga po třech kolech: 1. Holandsko 23,5, 2. Irsko - 19, 3. Belgie - 18, 4. Velká Británie
- 16, 5. USA - 11,5, 6. Německo a Francie - 11, 8.
Dánsko - 4.

Nestárnoucí Skelton
Velkou cenu vyhrál Nick Skelton (GBR) s holštýnským běloušem CARLO (Calvaro), druhý

byl Rich Fellers (USA) s ryzákem
FLEXIBLE (Cruising) a třetí jeho krajanka Christine McCrea s holandským
hnědákem ROMANTOVICH TAKE
ONE.

A ještě STARNATO
Společně se všemi se do Švýcarska
z Říma přesunul i STARNATO. V St.
Gallen již startoval v otevřených soutěžích do 140 cm a jak ve čtvrtek, tak
v pátek získal pro Margie Engel po
dvou bezchybných výkonech dvakrát
7. příčku.
Výsledky na www.csio.ch
Nizozemský Jur Vrieling (VDL BUBALU) již nemusel ve 2. kole PN ani
nastoupit

Německé skokové derby
Třicet devět neohrožených jezdců se letos vydalo na nejvěhlasnější a pravděpodobně nejtěžší
parkur na světě. Postavil ho v roce 1920 německý obchodník, světák a náruživý skokový jezdec,
Eduard Franz Pulvermann a od té doby se stále
jezdí prakticky v nezměněné podobě. Podle historických tabulek ho překonalo bez chyby 146
jezdců, ale letos stejně jako loni, se to nikomu
nepovedlo.
Úspěch v hamburském derby má u našich západních sousedů stejnou váhu jako vítězství na
mistrovsví světa nebo na olympiádě. Těžko překonatelným rekordmanem je Nelson Pessoa, který
tento legendární parkur dokázal v letech 1962 1994 vyhrát celkem sedmkrát.
Z letošního startovního pole se do cíle nedostala
více než třetina koní, patnáct jich dokončilo s dvouciferným výsledkem a sedm se dvěma chybami.
Nejlepší byli dva jezdci, kterým spadl jenom jeden
skok. Prvním z nich byl 31 letý Torben Köhlbrandt
s 11 letým bílým hřebcem C-TRENTON Z (Carthago), který se přes kurz dostával s neobvyklou lehkostí a jedinou lehkou chybu udělal na tom nejzáludnějším místě trati. Tím je stacionáta z bílých fošen, těsně po seskoku z věhlasného valu. Druhým
jezdcem s jedinou chybou byl dvojnásobný vítěz 36
letý Andre Thieme se 16 letým holandským hnědákem NACORDE (Concorde), který se přes tuto nástrahu elegantně dostal, ale jemu zase spadlo jednobradlí v závěrečné části parkuru. Bylo to paradoxně na druhé části široké překážky než přes kterou skákal. O vítězi tedy muselo rozhodnout rozeskakování.
Torben Köhlbrandt se soustředil především na to,
aby neudělal chybu, jenže šel trochu pomalu a v cíli byl penalizován dvěma body za překročení časového limitu. Ani Andre Thieme nic neshodil a v cíli
byl dokonce o pět vteřin rychleji než jeho konkurent. Znamenalo to pro něj už třetí triumf a dokonce
se stejným koněm.
Celkový výsledek: 1. Andre Thieme (Plau), NACORDE, 4/0/53.95 sec; 2. Torben Köhlbrandt (Ibbenbüren), C-TRENTON Z, 4/2/58.27; 3. Marcel
Ewen (Luxemburg), ORGUEIL FONTAINE,
8/161.60; 4. Gilbert Tillmann (Grevenbroich), HELLO MAX, 8/162.01; 5. Michael Whitaker (Velká Británie), ANIMATION II, 8/167.80; 6. Matthias Granzow (Passin), ANTIK, 8/171.07;
Podrobné výsledky z Hamburku najdete na stránce
www.engarde.de

Global Champions Tour
Pevnou součástí programu hamburského konkůru je také jedna z etap nejlépe dotovaného seriálu Global Champions Tour. Ta bude mít letos
deset pokračování a v Hamburku se charakteristický závěrečný ceremoniál se šampaňským na
stupních vítězů odehrál už potřetí. V ochozech bylo natěsnáno dvacet tisíc skvěle se bavících návštěvníků a představilo se jim čtyřicet devět jezdců. Do druhého dotovaného kola postupovala je-

Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák

nom osmnáctka nejúspěšnějších. Do rozeskakování se dostali tři jezdci, kteří zůstali bezchybní
i po druhém kole. Hned první z nich, Ludger
Beerbaum s 12 letým hřebcem CHAMAN (Baloubet du Rouet), skákal jistě, rychle a dobře točil.
Zdálo se být rozhodnuto, ale to vyvrátil hned druhý v pořadí, Rolf-Göran Bengtsson s holštýnem
CASALL LA SILLA (Caretino), který byl ještě
o vteřinu rychlejší. Vyhrát chtěla i Janne-Friederike Meyer s 13 letým tm. hnědákem CELLAGON
LAMBRASCO (Achill-Libero H). Moc se snažila,
udělala však dvě chyby a rozeskakování vzdala.
Vítězství a dotaci 95 tisíc EUR si odvezl RolfGöran Bengtsson a za druhou příčku získal Ludger Beerbaum 57 tisíc. Na Janne-Friederike Meyer zbylo třetí místo a 38 tisíc. Čtvrtá skončila Belgičanka Judy-Ann Melchior s 11 letou CHA CHA
Z (Carthago Z), která byla v obou kolech penalizovaná jedním bodem za překročení času 21.850. Pátý, se čtyřmi body, byl Brazilec Alvaro
de Miranda Neto v sedle 13letého bělouše AD
ASHLEIGH DROSSEL DAN (Drosselklang ll) 18.050 EUR. Čtyřbodový byl i šestý Marco Kutscher v sedle 15 letého holštýna CASH (Carthago), který získal 9.500.
Pořadí GCT po třech kolech: 1. Alvaro De Miranda Neto (BRA), 98 - 2. Ludger Beerbaum (GER),
93.5 - 3. Dennis Lynch (IRE), 88 - 4. Edwina Alexander (Aus), 85 - 5. Gerco Schröder (NED), 83 - 6.
Billy Twomey (IRE), 72 - 7. Rolf-Göran Bengtsson
(SWE), 60 - 8. Lars Nieberg (GER), 58 - 9. Luciana
Diniz (POR), 53 - 10. Meredith Michaels-Beerbaum,
52- 11. Shk. Shakhboot Bin Nahyan (UAE), 49 - 12.
Kevin Staut (FRA) 44 - 13. Laura Kraut (USA), a Simon Delestre (FRA), 42 - 15. Marco Kutscher
(GER), 39 - 16. Pius Schwizer (SUI), 37 - 17. Janne-Friederike Meyer (GER), Maikel van der Vleuten
(NED), a Philipp Weishaupt (GER) -35. - 20. JudyAnn Melchior (BEL), 33.
Příští kolo Global Champions Tour bude 11. června ve francouzském letovisku Cannes.
Kompletní výsledky naleznete na: www.globalchampionstour.com

Evropa na písku
Místem letošního MEve skákání bude kolbiště
jezdeckého centra s více jak stoletou tradicí Club
de Campo Villa de Madrid.
Šampionát je plánován na 13.-18. září.
Na kolbišti klubu je
tradičně travnatý povrch a na něm se koná každoročně CSI
Madrid.
Organizátoři evropského
mistrovství
však nechtějí při nepřízni počasí riskovat
problémy s povrchem
a tak oznámili, že tradiční tráva bude pro ME nahrazena pískem. Madridští pořadatelé však nechtějí od travnaté tradice
ustoupit a tak již pro CSI Madrid 2012 bude zelený povrch opět obnoven.
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Zlatá podkova v Brně

Foto J. Bělohlav

Ve dnech 4.- 5. června se v areálu Panská Lícha konalo další kvalifikační kolo pro finále Zlaté podkovy. Na programu bylo celkově šest soutěží včetně hobby. Součástí byl i jihomoravský
šampionát ve všestrannosti, který získal Jiří
Maxera na KEELC PEAK (Stáj Pavlický dvůr).
V hlavní soutěži kvalifikaci pro ZP (CNC*)
startovalo 11 dvojic a nejlépe si vedla Iveta Běhalová na ANDY 8 (JK Beka Loučka), která zvítězila před Lubomírem Vrtkem na DIRÁNO 1
z JK SOUz Horní Heřmanice.
Kompletní výsledky na www.panskalicha.cz
Nyní se však na Panské Líše již vše připravuje na mezinárodní domácí vrchol sezóny
CDI3*.

Kdo bude na CDI?
To je na programu 17.- 19. června a vedle
CDI***-W bude vypsána i tůra mladých jezdců
CDI-YR.
V současné době mají pořadatelé přihlášeno
50 koní z 15 zemí. Nejvíce soutěžících (12 koní)
dorazí z Rakouska. Mezi rakouskými závodníky
jsou jména jako Stefan Peter, Ulrike Prunthaller
a další. Do boje o přední místa určitě zasáhne
také maďarský jezdec Robert Ács. Poprvé v
13-ti leté historii Velké ceny Brna bude mezi
startujícími chybět Zsófia Dallos, která se momentálně připravuje na mateřské povinnosti. Ve
velké rundě ji zastoupí její otec Gyulla Dallos
s 12letým hřebcem PICONERO IV.
Z Francie jsou hlášeni čtyři koně, ze Švýcarska jedna mladá jezdkyně. Můžeme se těšit
i na belgického jezdce Marc-Peter Spahna
s frískými hřebci, Itala Stefano Blasi či na Žanetu Skowronskou s WITH YOU a společně s ní
na dalších šest Poláků. Po jednom zástupci přihlásilo Norsko, Dánsko a Lotyšsko. Exotičtí zástupci jsou přihlášeni z Japonska a Kanady.
Chybět by neměli ani Němci (6 koní) a zástupkyně ze Slovinska.
Z Českých jezdců jsou do velké rundy přihlášeni Ema Jančářová, Fabrizio Sigismondi, Alena Zeusová a Vanda Bělinová. V malé rundě se
představí Adéla Neumannová a Karolina Žižková. V mladých jezdcích pak Sofie Brodová.

Prvenství v kvalifikaci pro ZP v Brně vybojovala
Iveta Běhalová na ANDY (JK Beka Loučka)

SAPINENS-K uhynul
Smutná zpráva dorazila ze stáje Ronex Praha.
Zde v noci ze soboty na neděli 5. června uhynul
13letý SAPIENS-K, který v sedle s Michalou Habáskovou několik sezón ovládal naší juniorskou
drezurní scénu.
SAPIENS-K startoval v jedné úloze v rámci
drezurních závodů na Trojském ostrově, ale v průběhu dne jevil známky křečové koliky. Byl řádně
ošetřen, ale zástupci stáje se rozhodli závody přerušit a koně odvézt do domácích stájí. Zde se
v průběhu večera obrátilo vše k lepšímu a okolo
půlnoci se zdál kůň již zcela v pořádku.
Ve čtyři hodiny ráno jej však majitelka Renata
Habásková našla ve stáji uhynulého. Zatím se neví co bylo příčinou úhynu, ale protože vše proběhlo náhle a zcela vklidu, jednalo se pravděpodobně o mozkový či srdeční problém.

Foto R. Němcová

Police nad Metují byly ve dnech 20. -22. května dějištěm národních závodů
spřežení, které svoji účastí ozdobili i polští jezdci. Deset a jedenáct soutěžících
se sešlo na startu soutěže jednospřeží a dvojspřeží. Obě prvenství skončila
v polských rukách, když české jezdce v jedničkách předčil Bartolomiej Kwiatek
a mezi dvojspřežími byl nejlepší Adrian Kostrzewa (foto). Soutěž dvojspřeží byla pro české jednou z kvalifikačních pro letošní světový šampionát. Nejlepší výkony podali Jiří a Radek Nesvačil, ing. Tomáš Barták a Jaroslav Juráň, kteří za
polským jezdcem skončili na 2. - 5. místě.

CHIO nově na webu
Nejslavnější jezdecké závody světa CHIO Aachen se letos konají ve dnech 8.-17.
července. Pořadatelé každoročně věnují značné úsilí propagaci a mají ambici konkurovat největším sportovním událostem. Letos jim k tomu mají pomoci i nové webové
stránky, které byly uvedeny do provozu začátkem června. Jak se povedly můžete zkontrolovat na www.chioaachen.de

České Zangersheide
v Martinicích?
S novým projektem zaměřeným na porovnání výkonnostní úrovně koní v rámci věkových kategorií přichází JS Equitana v Martinicích.
V rámci čtyřdenního turnaje budou vypsány
soutěže pro čtyřleté, pětileté a šestileté koně.
V poslední kategorii pak budou soutěžit sedmi
a osmiletí. Soutěž bude přístupná hřebcům, klisnám i valachům.
Čtvrtek a pátek bude patřit dvěma základním
kvalifikacím. Čtyřletí budou soutěžit dvakrát na
úrovni 105 cm a pětiletí na 115 cm. Šestiletým
rozpis předepisuje 1. kvalifikaci 120 cm a druhou
125 cm. Pro sedmi a osmileté bude připravena
úroveň 125 a 130 cm.
Neúspěšní koně se budou moci pokusit o postup do finále ještě v sobotu, v rámci poslední
šance.
Neděle bude patřit čtyřem finále. Pro 30
čtyřletých to bude soutěž -ZL-. Pro 30 pětiletých -L**- a pro 30 šestiletých -S**-. Sedmiletých a osmiletých bude do finále postupovat
25 a tato kategorie bude skákat parkur na
výšce 135 cm. Každé finále bude mít jedno rozeskakování.
Vedle dvou seriálových chovatelských soutěží
(Kritérium ml. koní a Šampionát ml. koní) máme ta
další soutěž s chovatelským podtextem. Uvidíme,
zda se martinickým podaří vybudovat tradici. První Martinický šampionát mladých koní je plánován
na 4. - 7. srpna. Celkově je připravena dotace vy
výši 360 000,- Kč.
Informativní přihlášky mají uzávěrku 4. července, nominativní 14. července a konečné 29. července. Veškeré podrobnosti naleznete na
www.equitana.cz

MONARCHA na cestě
do Moskvy
Na dobrodružný výlet se vydal Petr Veselovský s koněm MONARCHA. Ve dnech 16. - 19.
června by se chtěl pokusit o zisk olympijských
bodů při CIC3* na závodišti v Moskvě - Planernaya.
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Reportáže

VI. ročník závodů O pohár starosty města Holešova a II. ročník Poháru
moravsko-slovenského partnerství se konal v sobotu 21. května. V rozkvetlé zámecké oboře v Holešově čekaly na jezdce z ČR a Slovenska čtyři skokové soutěže od -ZM- do -L*-.
V Poháru starosty města Holešova (-L**-) startovalo 34 dvojic. Vítězství
z loňska obhájila Z. Ivánková na SALINA 1 (JS Watango Staříč). Druhé kolo Poháru moravsko-slovenského partnerství se koná 25. června v Jezdeckém areálu Trenčín - Nozdrkovce. Do Holešova se závody vrátí ještě
v září drezurními soutěžemi.
Ing. Jana Fatěnová

Prodám
plachtovou halu
na obloukové
ocelové konstrukci
OK – 18,
rozměr 18x28m,
používaná jako
jízdárna, k rozebrání
ihned, cena 350 tis.
Stáj, 13 boxů
+ sedlovna,
k rozebrání v září,
cena 120 tis.
Praha-západ.
tel: 605263590

Michaela Roubalová na MEFISTO
(VŠ Slávia Plzeň) se stala 4. června 47. vítězkou v historii Memoriálu Jindřicha Navrátila, který se
koná tradičně v jezdeckém areálu
Plzeň - Bory

Blahopřejeme...
Parkurovému jezdci a současnému rozhodčímu Pavlu Královi
z TJ Přední Kopanina k 65 narozeninám, které oslavil 30. května. Pavel Král byl původně Západočech
a pro TJ Klatovy získal pod vedením M. Pšajdla i juniorský mistrovský titul.

MEMORIÁL
M I RO S L AVA
BA L C A R A
LOUNY
9. července 2011
-ZM- až do -SStavitel parkuru
Petr Švec
KONTAKT:
e-mail:
J.K.Louny@seznam.cz

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

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

tierwohl@jrs.cz
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John Deere 3036E - 36 koní pro chovatele koní
Mít 36 koní ve stáji, to už je něco! Nejen u zvířat, ale i u stroje je důležité vycvičit je, aby poslouchaly. U traktoru John Deere 3036E k tomu stačí špička pravé nohy. Hydrostatická převodovka s plynulou změnou pojezdové rychlosti má totiž dva pedály TwinTouch, umístěné těsně vedle sebe. Pojezdovou rychlost dávkují velice přesně a jemně, pro zastavení a změnu směru jízdy vpřed nebo vzad stačí špičkou přešlápnout z jednoho na druhý, pata zůstává na plošině.
To společně s lehkým a citlivým hydrostatickým řízením oceníte třeba při práci s čelním nakladačem, zejména ve stísněných prostorách. Převodovka
má dva rozsahy, maximální rychlost 24 km/h a na přání si můžete přiobjednat také tempomat. John Deere dodává k popisovanému traktoru speciálně
navržený čelní nakladač 305 s dosahem 2162 mm, nosností 511 kg a trhací silou lopaty 811 kg.
John Deere 3036E nemá kabinu, takže se vejde i do starých stájí s nízkými průjezdy. Nejen z tohoto důvodu je vhodným strojem právě pro chovatele
koní. I přes kompaktní rozměry (délka 2820 mm, minimální šířka 1434) jde totiž o plnohodnotný traktor s tříbodovým závěsem kategorie 1 a nosností 615
kg ve vzdálenosti 600 mm za koncem ramen. Pro pohon připojených strojů je traktor vybaven nezávisle ovládaným vývodovým hřídelem s 540 ot./min.
Spojka vývodového hřídele je stejně jako kotouče provozních brzd kvůli delší životnosti uložena v olejové lázni. Bez ohledu na čelní nakladač mohou být
vzadu vyvedeny dva vnější hydraulické okruhy. Dvojité zubové hydraulické čerpadlo dodává 35,2 l/min (20,2 l/min provozní čerpadlo a 15 l/min pro řízení a brzdy).
Vznětový přeplňovaný tříválec traktoru John Deere 3036E má objem 1,5 litru a výkon 27,3 kW (36,6 koně), kterým pohání všechna čtyři kola. Jde o vyspělý motor s přímým vstřikováním, zajišťujícím mimořádnou hospodárnost při dobré výkonnosti. John Deere 3036E ale dovede šetřit kapsu nejen levným provozem, ale i pořizovací cenou. Stojí totiž 377 125 Kč bez DPH, tedy 452 550 Kč i s DPH při kurzu 25 Kč/EUR. Můžete si vybrat turfové, industriální nebo šípové pneumatiky a pořídíte traktor, který jen tak někdo nepředčí, ať už z hlediska nákladů, spolehlivosti, životnosti, výkonnosti, jednoduchosti a komfortu ovládání nebo všestrannosti.
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