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CDI-W Brno
Ve dnech 17.-19. června se v Brně na Panské Líše konaly jediné mezinárodní závody CDI, které
zbyly českým drezuristům po zrušení CDI v Mariánských lázních. Pořadatelé z Brna v čele se zakladateli CDI ing. Jiřím Charvátem a Lenkou Sekaninovou, přes obtíže organizační i ekonomické,
stále drží tradici mezinárodní drezury v Brně a letos uspořádali již její třinácté pokračování. Pro české drezurní příznivce je Brno příjemné především atmosférou tohoto mezinárodního střetntnutí, na
které má hlavní zásluhu pohostinnost a starostlivost pořadatelů.
I samotný areál se stále zdokonaluje a letos připravil jezdcům příjemné horní opracoviště s novým
povrchem. Na zázemí spojené s hotelovým ubytováním si již všichni zvykli.

Co bylo v rozpise
Rozpis připravil jezdcům tradičně tři úrovně.
Jedna patřila mladým jezdcům, druhá soutěžícím
úrovně IM I a třetí jezdcům pomýšlející na ME a OH
tedy Grand Prix.
Teprve v průběhu sezóny se pořadatelé s drezurní komisí shodli, že letos by naší zemi slušela
spíše jedna runda určená juniorům. Žádost o změnu rozpisu byla ale na FEI zamítnuta, protože ve
stejném termínu se konala další CDIJ v Hagenu ve
finském Ypäjä a v ukrajinském Žaškivu.

Brna cestu zástupci 13 zemí. Protože jsou závody součástí Světového poháru, bylo možné
na obdélníku v Panské Líše splnit i výkonnostní limity potřebné pro start na ME v Rotterdamu nebo na OH v Londýně. Při CDI tak startovali někteří zahraniční jezdci právě proto. Patřil
mezi ně nejenom turecký Ferhat Yavas žijící trvale v Holandsku, ale i Němka Angela Hergerth. Ta kvůli tomu změnila i svoji národní příslušnost a v roce 2011 poprvé startuje za Rakousko.

Hattrick
pro Gabrielu

Sobotní hon
na procenta
Aby mohl jezdec na start
při ME nebo OH pomýšlet,
musí získat na dvou závodech CDI3-5*, nebo na
CDI-W či CDIO v soutěži
úrovně GP (mimo volných
jízd) od rozhodčích různých
národností hodnocení minimálně 64%. Z tohoto hlediska tak byla důležitá pouze sobotní úloha GP. Pojďme se podívat, komu se to
v Brně podařilo.
Průměr 64% a tím i celou řadu hodnocení nad
touto úrovní, dosáhla první
osmička umístěných. Zvítězil Belgičan Peter Spahn
(67,1490%), který po evropských obdélnících prezentuje frízské plemeno. Jeho fríz FRYSO HUYS CAS
byl skutečně v sobotu precizní, ale co naplat. To, že
se nenašel v brněnské GP
nikdo lepší, než příslušník
fríského plemene, vypovídá
samo za sebe.
Na druhém místě skončila papírově nejvýše hodnocená dvojice, nedávní
Nejlepší českou dvojicí byla při CDI v Brně Ema Jančářová na ATHOS 7 účastníci finále Světového
poháru v Lipsku, Róbert
Ács a WEINZAUBER z Maďarska (66,447%). Třetí
Na ME jenom junioři
příčka patřila jedné v současnosti z nejlepších RaKe startu mezi mladými jezdci (pět startujících)
kušanek Ulrike Prunthaller na BARTLGUT’S DA
se odhodlala z českých jezdců pouze Sofie BrodoPARI (66,298%).
vá (LISSANDRO), která má ambici účasti na juniOproti minulým letům jsme v nejvyšší úrovni měorském ME v dánském Broholmu (20.-24. červenli hned čtyři dvojice. Celkově reprezentovalo na
ce). Do Dánska již ze Strahova odešla nominativní
CDI v Brně ČR šest dvojic. Již zmíněná Sofie Bropřihláška se jmény Sofie Brodová a Kamila Kotydová, v malé rundě Adéla Neumannová (EDIE 1)
zová. Kamila Kotyzová si ještě není svojí účastí jisa všichni ostatní, kteří si již troufli na IM II a GP.
ta, ale Sofie Brodová by startovat chtěla. S žádnou
Ema zůstala sama
jinou účastí českého drezuristy na letošních šampionátech drezurní komise nepočítá.
Kdo byl zvědav na výkony českých jezdců v pátek, mohl se podívat pouze na Emu Jančářovou
Kdo do Brna přijel
(ATHOS) a Alenu Zeusovou (CORRADO AZ). Mgr.
Třináctiletá tradice zajišťuje CDI v Brně kaž(Pokračování na str. 2)
doročně slušnou konkurenci. Tentokrát našli do

Tři vítězství si odnesla Gabriela Slavíková
(JK Flamengo Sloupno) z Loštic, kde se ve
dnech 17.-19. června konalo další kvalifikační
kolo Zlaté podkovy.
Ke 34. ročníku loštických závodů se sjelo
131 soutěžících a pro ně bylo připraveno celkem osm soutěží. Páteční drezury tak probíhaly na třech obdélnícíh současně.
První vítězství získala Gabriela Slavíková
v sedle 5letého BAXO (foto), který vyhrál Soutěž nadějí a současně i KMK 5letých.
Podruhé se radovala na ZACK, se kterým
byla nejlepší z patnáctky účastníků Zlaté podkovy.
A konečně třetí prvenství zaznamenala na
VANESSA MAE ve Stříbrné podkově a tím
současně i vítězství v KMK 6letých.

Inzerce
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Názory

CDI-W Brno
(Dokončení ze str. 1)
Ema Jančářová splnila očekávané a s 62,711% obsadila v úvodní IM II 9. příčku (14 start.). Alena Zeusová skončila s 58,368% poslední.
Další dva čeští jezdci Vanda Bělinová (BANDOLERO XLIV) a Fabricio Sigismondi (FERRO) start
nepochopitelně vynechali a „šetřili” se na sobotní
GP. Kdo ale přijel do Brna v sobotu fandit, mnoho
důvodů k radosti neměl.
První z českého extra týmu nastoupil Fabricio
Sigismondi na nedávno zakoupeném 14letém bělouši FERRO. Fabricio patří dlouhodobě k našim
nejlepším. Poslední jeho sezóny v sedle CHAMBERLEINa mnohé příznivce drezury navnadily
a zdálo se, že se v české drezuře začíná blýskat na
lepší časy.

Nejlepší dvojicí v závěrečné volné jízdě GP byl
Ács na WEINZAUBER 2

Inzerce

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků,
parkurových překážek,
kotců pro psy, nově
i kolotočů, atd.

Pronájem
turnajových boxů.
Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu
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FERRO je v ČR od poloviny
května a nezahájil sezónu v českých barvách nijak oslnivě. Po nevýrazném úvodním výkonu na
Přední Kopanině cestoval k CDI do
Paříže, kde jedinou úlohu nedokončil (indispozice jezdce). Brno tak
bylo šancí ukázat, proč volba jarního nákupu padla právě na tohoto
koně. Bohužel neukázalo. Úloha
byla plná chyb, očekávaná pasáž
a piaf velmi slabé a kůň nenabídl
nějaký výrazný potenciál v chodech
či exteriéru ani do budoucna.
Fabricio Sigismondi jistě není
žádný začátečník a v ČR si vybudoval značnou drezurní prestiž.
Doufejme, že následující měsíce
prozradí, proč volba při nákupu
padla právě na FERRYho. Po Brně
to zatím veřejnosti
zůstává skryto. Hořkost z výkonu umocnilo
hodnocení
55,872% a skutečnost, že z 22členého
pole dokázal náš
nejlepší jezdec se- V sobotu zvítězil v Grand Prix Peter Spahn z Belgie na fríszón 2009 a 2010 po- kém FRYSO HUYS ANNICHJE
razit pouze Vandu Bělinovou na
jezdem „na zkušenou”. Manažerka drezurní komiBANDOLERO.
se MUDr. Helena Žižková oznámila, že drezurní koK výkonu zcela poslední dvojice
mise nebude klást startu této jezdkyně na ME žádjen dodejme, že pravděpodobně
né další podmínky.
pouze zdvořilost k hostiteli byla důJedinou zástupkyní v úrovni IM byla Adéla Neuvodem, proč rozhodčí v C Polák
mannová. V této kategorii jsme postrádali předeWojciech Markowski jezdkyni v průvším Karolínu Žižkovou na DARWIN. Ta byla nuceběhu úlohy nevyloučil pro neschopna start v Brně odvolat, pro drobné zranění koně.
nost splnit požadavky stupně obtížAdéla Neumannová zahájila v pátek posledním
nosti úlohy (53,213%). Alena Zeusomístem v St. Georg (57,421%), pokračovala zlepvá a CORRADO se tak dostala až
šeným výkonem v sobotním IM I s 61,895% a 12.
na třetí příčku od konce. CORRADO
příčkou (16 start.) a zakončila své vystoupení na
je alespoň figurantním koněm
CDI výkonem hodnoceným 63,225% ve volné jízdě
(56,106%).
(12.). V této kategorii třikrát dominovala RakušanZbyla nám pouze Ema Jančářová
ka Ulrike Prunthaller na BARTLGUT#S AKTIOa ATHOS. Jezdkyně předvedla svůj
NAR.
stále se zlepšující standard, ale
A konečně v úrovni GP v neděli opět velmi slušhlavně posloupnost jejího výkonně reprezentovala Ema Jančářová výkonem
nostního vývoje nabízí další cestu
65,925%. V průběhu tří dní tak postupně získala 9.,
do budoucna. Hodnocení 62,660%
11. a opět 9. místo. Ze závěrečného vítězství se raa 11. příčka, přesně uprostřed výdoval Maďar Róbert Ács na WEINZAUBER 2 před
sledkové listiny, ji poslalo jako jediFrancouzem Sebastienem Duperdu na PASSE
nou českou dvojici do nedělní volné
PARTOUT. Na Petera Spahna a frízského FRYSO
jízdy.
HUYS CAS zbyla v neděli třetí příčka.
Body začínají překážet
Kompletní výsledky naleznete na:
www.panskalicha.cz
Ostatní čeští jezdci se tak díky
bodovému systému kvalifikace na
Maďar Róbert mezinárodní závody, o kterém jsme
Kdo na mistrovství?
informovali v minulém čísle a vracíNa základě výkonů v Brně se nabízí otázme se k němu i v rozhovoru s Emou
ka, jak bude vypadat letošní drezurní šampiJančářovou, dostali pod, či těsně k hranici, která
onát. Ten bude již za několik týdnů v Praze
zakazuje další starty na CDI v této úrovni.
na Trojském ostrově. Čeští senioři se utkají
Vanda Bělinová získala při jediném hodnocev úrovni IM I.
ném startu -3 a Fabricio Sigismondi -2 body. Alena
V minulých letech se příznivci drezury těZeusová měla starty dva s hodnocením -1 a 0 bošili především na výkony Emy Jančářové,
dů. Podle bodového systému tak Vanda Bělinová
Fabricia Sigismondiho a Karoliny Žižkové.
nemůže již letos startovat na žádném CDI v úrovni
Ostatní dvojice pak soutěžily o mimomedaiGP. To, že se jednalo jen o nešťastnou náhodu by
lové posty.
mohla dokázat na CDN v ČR či v zahraničí, ale
Letos se však tento triumvirát zcela rozpouze v obtížnosti IM I. Musela by však dosáhnout
padl. Doufejme, že zbyde alespoň DARhodnocení minimálně 63 %.
WIN, který má ale na rehabilitaci velmi málo času. Zda se ke startu odhodlá Fabricio
Fabricio Sigismondi, pokud bude chtít ještě
Sigismondi je otázkou. V případě že ano,
letos startovat na CDI, musí splnit to samé,
pak co bude FERRY schopen v Praze ukáale může se o to pokusit v úrovni GP. Alena
zat.
Zeusová pak musí všechny své zahraniční
starty zajet minimálně na 58%, jinak ji čeká
Místo Emy Ida
totéž.
Ema Jančářová po úvaze oznámila, že se v průSobota také ukázala, že diskuze o změně
běhu několika dní nehodlá vracet k úloze IM
sportovně technických podmínek seniorského
I a mistrovství v Praze oželí. Jméno Jančářová
šampionátu směrem k výkonnosti GP je ještě
však ze startovní listiny nezmizí a budeme se moci
velmi předčasná.
podívat na výkon sestry Idy. Ta bude startovat na
LANCELOT a tato dvojice již má zkoušku na této
úrovni za sebou. Na počátku června na Panské LíPo jednom zástupci
še získala hodnocení 62,018%. Můžeme se tedy
Kdo tedy dorazil do Brna v neděli, viděl v každé
těšit, že stáj JK Vega Brno ukáže, že se koncepce
rundě pouze jednoho českého jezdce. V kategorii
kvalitní drezurní práce netýká pouze dvojice Ema
mladých jezdců skončila naše Sofie Brodová poa ATHOS.
třetí na poslední páté příčce. V průběhu tří dní zísNašeho nejlepšího koně nyní čeká letní treninokala postupně 57,037%, 58,947% a 60,700%.
vý pobyt u Michaela Detterse v SRN a na podzim
V průměru zaostávala za nejlepší jezdkyní Rakudalší starty v zahraničí na CDI. Ty by
šankou Elisabeth Pointinger o 10%. Z toho vyplývá,
měl zahájit CDI ve Wroclavi v polovině
že účast této jezdkyně na ME bude opět pouze zázáří.
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Ještě k bodovému
systému
V minulém čísle jsme informovali o výrazné
novince, kterou do praxe uvedla drezurní komise. Je jí bodový systém podporující či omezující starty našich jezdců na zahraničních CDI.
Hlavním autorem tohoto systému, který naleznete na www.cjf.cz v disciplině drezura v odkazu Kvalifikace a STP pod heslem Kvalifikace na
mezinárodní závody CDI, je naše špičková
jezdkyně mgr. Ema Jančářová. Při CDI v Brně
jsme ji požádali ještě o několik odpovědí ke
vzniku tohoto systému.
Kdy vznikla
myšlenka „bodového systému“?
Bodový systém se vyvíjel
v průběhu druhé
poloviny loňského roku, kdy byl
platný
ještě
systém kvalifikací. Motivací pro
jeho vznik byla
skutečnost, že
některé závody
v ČR představovaly velmi snadné splnění kvalifikace, která pak
dvojici po zbytek
sezony umožňovala v podstatě neomezenou, ne vždy však
zodpovědnou reprezentaci. Bodový systém
jsem vymyslela já, ovšem za názorového přispění nespočtu osob od rozhodčích přes členy
DK až po samotné reprezentanty.
Kdy začal platit?
Platí od začátku letošní sezony, tzn. od začátku roku 2011.
Kdo vyhodnocuje stav a budou někde výsledky zveřejňovány anebo to bude interní
záležitostí mezi jezdci a drezurní komisí?
Vyhodnocování je mým úkolem v rámci DK.
Vedu průběžnou evidenci a až do brněnského
CDI žádný z jezdců nemusel být ve startech
omezen. Zveřejňováním jsme se zatím nezabývali, ale problém by to nebyl. Vzhledem k malému počtu závodů i reprezentantů, každý ví zcela přesně, jak si stojí. Kompletní seznam výsledků a dosažených bodů bude zveřejněn
v závěru sezóny.
Systém má za cíl být maximálně objektivní
a průhledný pro všechny. Uděluje jezdci tzv. „benefit of the doubt“, necháváme na jeho vlastním
zvážení a zodpovědnosti první reprezentační
start. Body se za celou sezonu sčítají, tzn. pokud jezdec stabilně kvalitně reprezentuje, další
reprezentační start neohrozí ani případný ojedinělý výpadek.

Názory
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CAI-A Altenfelden
CAI v rakouském Altenfeldenu je pro česká
spřežení tradičním vrcholem jarní části sezóny.
Letos se závody konaly ve dnech 16. - 19. června a zamířila na ně celá řada českých spřežení.

který bude stavět i v Conty. Iseli připravil maraton podle nových pravidel s osmi překážkami.
Jezdcům navíc závod zkomplikovalo počasí a po
příjemném drezurním čtvrtku a pátku celá sobota propršela. Dešťové přeháňky pak znepříjemňovaly i nedělní parkur.
K soutěži dvojspřeží nastoupilo 34 párů a z nich bylo
sedm pod českými barvami,
když osmý Josef Hrouda startuje za Slovensko.
Definitivní nominaci pro
Conty bude komise spřežení
dělat až po CAI v Nebanicích. Závody v Rakousku
však mnohé napověděly.
V prvé desítce se umístila
trojice s momentálně standardní výkonností a na 5. až
7. místě se seřadili jezdci Jiří Nesvačil ml., Radek Nesvačil a Martin Gössl. Naše
nejlepší dvojspřeží z Národního hřebčína vedené Jiřím
Nesvačilem dokázalo doFoto R. Němcová konce zvítězit v závěrečném
parkuru.
Nejlepší české dvojspřeží vedl v Altenfeldenu Jiří Nesvačil ml. (NH
K této trojici se výkonostně
Kladruby) a skončil na 5. místě
přiblížil již pouze Ladislav Jirgala na 14. příčce, který naopak o několik pozic
Soupeření o Conty
po parkuru klesl. Zvítězil Rakušan Georg Moser.
Důležitou mezinárodní zkouškou byly závody
Osudných pět minut
především pro dvojspřeží. Ta čeká poslední týMezi 11 čtyřspřežími jsme měli jediného záden v srpnu MS v Conty. Altenfelden byl zásadstupce a Favory Team Benice zde reprezentoní nominační prověrkou. Proto pořadatelé pozvaval Jiří Nesvačil st. Ten si soutěž velmi dobře
li k postavení maratonu Švýcara Christiana Iseli,
rozběhl 3. místem v drezuře.
Letos již podruhé ho ale zastavil karambol v maratonu
a tentokrát neměla situace
řešení. První pár naší čtyřky
se na překážce č. 5 dostal za
mezní val a spřežení nemohlo tam ani zpět. Muselo se
rozpřahat. Na celou operaci
nestačilo mezních pět minut
a tím pro nás soutěž skončila.
Z vítězství se radoval Chester Weber z USA před Švédem Tomasem Erikssonem.

Alespoň Exnar

Favory Team benice tak zachraňoval alespoň Jan Exnar
v jednospřežích. Po 4. místě
v drezuře, 12. v maratonu
a 13. v parkuru skončil na celkovém 6. místě a udržuje se
Foto R. Němcová o pouhý krok za evropskou
špičkou. Nejlepší byl opět PoBratr Radek Nesvačil nezapřel rodinou tradici a byl šestý
lák Bartolomiej Kwiatek.
Druhé české jednospřeží vedl kladrubský Pavel Jadrníček, který se stále nemůže k evropské
úrovni přiblížit. Jeho spřežení skončilo na posledním klasifikovaném 27. místě.
V předminulém čísle jsem zaujal kritický postoj k daru Národního hřebčína v Kladrubech nad LaKompletní výsledky naleznete na
bem novomanželskému páru britské královské rodiny. Ve výčtu nepovedených živých darů jsem
www.reitverein-altenfeden.at
zmínil i dar španělskému dvoru, který před lety organizovali tehdejší chovatelé z Benic v čele s Tomášem Bartákem st. a ing. J. Jehličkou. Proti mému hodnocení darovací akce se tehdejší šéf beNa dovolenou do Nebanic
nického hřebčína ostře ohradil a považuje její zahrnutí mezi nevydařené dary za nespravedlivé. JeNyní čeká naše spřežení 19. ročník CAI-W
ho reakci proto přinášíme i čtenářům Jezdce.
Cyril Neumann
v Nebanicích. Pořadatelé mají nahlášeno
Sice to bylo jen několik řádek, ale vše co bylo v úvaze „Nevydařený dar"
24 jednospřeží, 22 dvojspřeží a 15 čtyřspřeží.
napsáno o naší aktivitě vůči španělskému královskému páru není pravda.
Pro kategorii pony by mělo do Nebanic dorazit
Nejsme žádní amatéři, abychom vstupovali do protokolu státní návštěvy
po šesti kočárech do soutěže dvojspřeží a čtyřs nepřipravenou akcí. Celá věc byla připravena do posledního detailu. O daspřeží. Závody se konají ve dnech 30. června až
ru jednala tehdejší prezidentská kancelář se španělskými protokolárními
3. července.
partnery, kteří rozhodli, že klisna Seneca může být přijata jako dar (předeSoutěžící i diváky čeká letos nová vodní přešlý živý kůň byl královskou rodinou přijat před deseti lety). Celá akce byla
kážka. Po léta byl v kursu v Nebanicích využípevně dohodnuta dva měsíce předem. Na slavnostní večeři na Pražském
ván atraktivní brod přes řeku Ohři, ale ten muhradě, která byla pořádána na počest španělského královského páru, jsme
sel být již dvakrát vypuštěn pro zvýšenou hlabyli pozváni a osobně klisnu předávali společně s prezidentem Havlem.
dinu řeky. Organizátoři proto vybudovali novou
Dar byl přijat velmi pozitivně a dokladem toho byla i skutečnost, že
vodní překážku, ke které využili slepé rameno
jsme byli pozváni do letního sídla španělského páru, kam jsme později
řeky.
Senecu dovezli a účastnili se jejího zařazení do královské stáje klisen,
Na pravém břehu letos pořadatelé plánují
která je přísně střežena. Pochopitelně si uvědomuji, že naše aktivita, nezřídit místo pro stanování a tak mohou příznivbyla zde v ČR všem po chuti a i proto jsme se stali předmětem pomluv,
ci spřežení při CAI zahájit stylově prázdniny.
které plynou především od tehdejšího vedení Národního hřebčína, které bylo z celé akce preziPodrobnosti o programu získáte na
dentskou kanceláří záměrně vynecháno. Náš dar nebyl nechtěný.
www.nebanice.com, nebo na
Musím se rozhodně ohradit proti obvinění z diletantismu, které z uvedené stati vyznívá. Je to sistránce Facebooku pod názvem
ce již mnoho let, ale autor zde měl jednostranné a mylné informace.
Tomáš Barták st.
„CAI Nebanice“.

Nevydařený dar ještě jednou
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Totilasovo trápení
ve Wiesbadenu
Neslaný nemastný
dojem z prvního společného startu s bájným
TOTILASEM
v bavorském Mnichově chtěl Mathias Alexander Rath napravit
hned další víkend na
konkůru ve Wiesbadenu. Pokud však byl
výkon v mnichovské
Grand Prix nepovedený, tak při wiesbadenské repríze to bylo
rovnou na ručník do
ringu. Určitě to nebyla
pro šestadvacetiletého studenta jednoduchá situace. Stejně jako
v Mnichově byl pod obrovským tlakem. Na opracovišti ho sledovalo několikatisícové publikum
a potom se s ním celá suita přesunula k obdélníku. Z toho také pramenila nepřehlédnutelná
nervozita, která z úlohy vyzařovala. Z těch nejméně povedených prvků je nutno jmenovat
hned první piaffu, potom piruetu vlevo, kterou
vůbec nedokončil a přeskoky 1-1, ze kterých
značnou část vzadu neproskákal. Po skončení
úlohy zatleskali jen ti největší fanoušci. Za nepovedenou úlohu rozhodčích byl ohodnocen
72,915 % a po právu se před něj dostala nejen
vítězná Angličanka Laura Bechtolsheimer s ryzákem MISTRAL HOJRIS (Michelino) - 78,766
%, ale i jeho krajan Hubertus Schmidt s 9 letým
valachem VALENTINO G (Ferro) - 73,447 %.

Vše odpuštěno
Následující den se stejní soupeři potkali znovu v Grand Prix Spécial. V této přetěžké zkoušce startoval z TOTILASOVÝCH přemožitelů nejprve VALENTINO. Bylo znát, že takto náročný
test nemá při svém mládí ještě zcela zažitý
a 71,188 %, tentokrát stačilo jen na páté místo.
Zato MISTRAL HOJRIS předvedl krásnou úlohu a 80,5 % bylo určitě spravedlivým ohodnocením. Napětí před TOTILASOVÝM startem se
dalo krájet. Dnes však přijel úplně jiný kůň. Jeho projev najednou byl naprosto suverénní,
s minimálními chybami. Velice dynamická
jízda s nádhernou pasáží, skvělými piruetami
a krásnou piaffou. Všichni přihlížející si odnesli velký zážitek a úloha se líbila i rozhodčím. Bylo z toho přesvědčivé vítězství za
81,479 %.
Výsledky naleznete na:
www.pfingstturnier.org

Německý šampionát
hostí hrabě
Za velikého zájmu publika se u našich západních sousedů jezdilo od 16. do 19. června národní
mistrovství ve skoku a v drezuře. Hostitelem tohoto podniku bylo, stejně jako v posledních letech,
sídlo dlouholetého prezidenta Německé jezdecké
federace hraběte Dietra von Landsberg-Velen, zámek Wocklum v Balve.

Totilas je dvojnásobný
německý šampion
Drezurní fanoušci byli především zvědavi jak
zvládne legendární TOTILAS zátěž třetího konkůru v řadě. Tentokrát se Matthias Alexander
Rath ničím nenechal zaskočit. Již v zahajovací
úloze Grand Prix předvedl elegantního černého
hřebce ve velkém stylu. Dokázal prodat jeho
přednosti a podařilo se mu i utlumit poněkud
exaltovaný projev předních nohou v prodlouženém klusu. Nebylo to úplně bez chyb. Nepříliš
přesvědčivé bylo hned úvodní zastavení a nepovedly se ani tři přeskoky v řadě 1-1. Celkový dojem z úlohy však byl velmi dobrý a ohodnocení
81,021 % znamenalo přesvědčivé vítězství.
Největším konkurentem mu byla Isabell
Werth, s nadějným 10letým hnědákem EL SANTO NRW (Ehrentusch) - 79.574 % a třetí skončil

Foto Jezdec

Ludger Beerbaum na COUPE DE COEUR stal v Balve již podeváté mistrem Německa
Christoph Koschel v sedle 12 letého tm. ryzáka
DONNPERIGNON (Donnerhall) - 76.638 %.

Dvakrát přes 80%
V následujícím testu Grand Prix Spécial se již
jezdilo o medaile. Soutěž provázela nepřízeň počasí a někteří jezdci hodně promokli. Náhlý poryv větru převrátil část obdélníku pod nohy druhého koně Isabell Werth, ryzáka WARUM
NICHT FRH (Weltmeyer). Mnohonásobné šampiónce se však podařilo rychle 15letého valacha
uklidnit a úlohu s přehledem dojezdila.
TOTILAS pokračoval ve výborných výkonech.
Předváděl nádhernou pasáž, skvělou piaffu
a velmi dobré piruety. Co se znovu nepodařilo,
byla obávaná řada 1-1 a také vypadl z rytmu během cvalové traverzály. To však nemohlo zastínit
jeho ostatní přednosti a zvítězil s celkovým počtem 83,417 %.
Stříbrnou medaili získala Isabell Werth s EL
SANTO NRW - 81,375 % a bronzovou dcera vyhlášeného trenéra Anabel Balkenhol s 11 letým
hannoveránem DABLINO (De Niro), který získal
přesně 79 %. Čtvrtý byl Christoph Koschel na
DONNPERIGNON - 77,833 %, pátá Helen Langehaneberg s 11 letým hřebcem DAMON HILL
NRW (Donnerhall) - 75,042 % a šestá znovu Isabell Werth s WARUM NICHT FRH - 73,125 %.

Po sedmé ve dvaceti dnech
Třetí den se jezdilo o druhou sadu medailí
v Grand Prix KÜR. Zájem veřejnosti byl obrovský a TOTILAS s Matthiasem Alexanderem Rathem vyhráli zcela podle očekávání. Bylo znát, že
na přípravu měli málo času. Ku příkladu hudbu,
sestavenou Totilasovi přímo na míru, dodal známý německý DJ Paul van Dyk teprve koncem
týdne a dohromady si to projeli poprvé až v této
soutěži. Sestava je technicky náročná a bude jistě hodně zajímavá, až se „usadí". Byly tam
drobné nedostatky a znovu se nepovedly přeskoky, tentokrát 2-2.
„Udělal jsem příliš mnoho chyb. Byla to sedmá
soutěž ve dvou a půl týdnech. Jsem ale hrdý na
Totilase, jak to zvládnul" řekl Matthias upřímně.
„Velká chyba byla v přeskocích a také Totilas několikrát zapomněl nohu v pasáži". Ve skutečnosti byl jezdec na tiskové konferenci trochu unavený. „Chybí tomu ještě jemné doladění", podotkl
rozhodčí Peter Holler.
Za vítězný kür, přesto získal Matthias Rath
85,650 %. Na druhou příčku se za velice hod-

notnou sestavu vyhoupl Christoph Koschel s finským valachem DONNPERIGNON - 82,450 %.
Třetí skončila Isabell Werth, která i s EL SANTO
NRW jela starý kür, včetně hudby, původně sestavený pro SATCHMO - 82,400 %. Čtvrté místo obsadila Anabel Balkenhol s tmavým ryzákem
DABLINO za 80,100 %. Tyto čtyři páry, doplněné
zde omluvenou Ullou Salzgeber s HERZRUFS
ERBE, budou startovat na CHIO Aachen v polovině příštího měsíce a zde se již bude rozhodovat o letenkách na ME do Rotterdamu.

Podeváté Ludger
O nejdůležitější skokový titul se soutěžilo dva
dny ve dvou dvoukolových zkouškách. Parkury
stavěl Frank Rothenberger a nijak své krajany
nešetřil. Problémy dělaly náročné řady a častokrát i velmi přísný časový limit. V německých národních soutěžích se stále penalizuje překročení
času čtvrt bodem za započatou vteřinu a ty velmi často rozhodovaly. Jediný, kdo v žádném ze
čtyř parkurů neshodil ani jeden skok, byl Ludger
Beerbaum s holštýnským hřebcem COUPE DE
COEUR (Calido I). Jeho konečným výsledkem
bylo 1,5 bodu a s tímto výsledkem získal zlatou
medaili. Stříbrnou si odvezl Marcus Ehning
v sedle 14letého PLOT BLUE (Mr Blue) za 4,25
bodu a bronzovou Janne Friederike Meyer s holštýnem CELLAGON LAMBRASCO (Achill-Libero H) se stejným kontem, ale horším časem.
Čtvrtý skončil Max Kühner s běloušem COEUR
DE LION (Coriano), pátý Phillip Weishaupt s tm.
hnědkou SOUVENIR (Stakkato) a šestý Carsten-Otto Nagel s holštýnkou Corradina (Corrado I). Ludger vyhrál již svůj devátý národní titul.
Jeho kůň COUPE DE COEUR třetí, ale ty dva
předchozí, v letech 2006 a 2007, získal v jeho
sedle Rene Tebbel.

Radoval se Tjark
V dámské skokové soutěži zvítězila po čtyřech bezchybných parkurech členka zlatého týmu z podzimního MS, svěřenkyně Tjarka Nagela, Janne Friederike Meyer s 10letým holštýnem
HOLIDAY BY SOLITOUR (Contendro I). Na druhém místě skončila bereiterin od Christiana Ahlmanna, Judith Emmers v sedle 10letého bílého
hřebce PAPILLON (Phantom). Třetí místo obsadila Eva Bitter s 9letým ryzákem PERIGUEUX
(Perpignon).
Výsledky naleznete na:
www.balve-optimum.de
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Dobře připravený Luhmühlen

Foto FEI

Další kolo seriálu HSBC Classic FEI ve všestrannosti se konalo v dějišti letošního ME
v německém Luhmühlenu. ME se koná na této trati 25. - 28. srpna.
Ke čtyřhvězdové soutěži se do Luhmühlen sjeli jezdci ze 13 států světa a celkem startovalo 43 dvojic. Domácího prostředí dokonale využil momentální leader německé reprezentace Andreas Dibowski, který žije se svoji rodinou právě v Luhmühlen. Andreas Dibowski startoval na 14letém valachovi Euroridings BUTTS LEON (po Heraldik xx). Po 5. místě v drezuře již nezaváhal a v terénu i parkuru soutěže CCI4* nepřidal žádný bod. Vedle zisku 33 000
Euro mu to přineslo i prvních 15 bodů do seriálu HSBC, které ho tak vynesly na 3. příčku. Tu
nyní obývá společně s Mark Toddem.
Z účastníků seriálu startovala na luhmühlenské trati ještě Mary King (APPACHE SAUCE),
která za 8. příčku získala ještě několik bodů a své vedoucí postavení v seriálu si upevnila.
Ještě spokojenější ale byla Piggy French (FLYING MACHINE), která skončila čtvrtá a po bodovém zisku se dostala na průběžné 2. místo. Prvních pět jezdců seriálu se podělí o celkovou dotaci 330 000 USD.
„Závod poněkud komplikovalo počasí, ale to bylo i prověrkou nové tratě. Přes déšť měli
všichni jezdci v terénu stejné a zcela korektní podmínky a to je dobrá zpráva před srpnovým
ME.” sdělil Andreas Dibowski po soutěži.
Spokojená byla i druhá Sandra Auffarth. Ta na OPGUN LOUVO absolvovala čtyřhvězdičkový debut a hned se umístila na 2. příčce. To jí přineslo nejenom velkou naději pro kvalifikaci na ME, kde bude mít SRN jako hostitelská země hned 12 pozic. Úspěch pro ni znamenal i zisk HSBC stipendia, které je určeno mladým jezdcům pro prohloubení jezdeckého
vzdělání. 24letá jezdkyně tak byla oceněna i proto, že svého koně přivedla na 4* úroveň sama od úplného počátku.
Na trati CIC*** probíhal v Luhmühlen i německý šamopionát ve všestrannosti a zlato si odnesl Andreas Ostholt na FRANCO JEAS.
Kompletní výsledky na www.luhmuhlen.de

Andreas Dibowski na BUTTS LEON (po Heraldik xx)
zvítězil v CCI**** v Luhmühlen
Foto FEI

Ve vedení seriálu HSBC Classic FEI zůstává v Luhmühlen osmá Mary King (na fotu v sedle APACHE SAUCE)

25. šampionát v Rotterdamu

Osm bodů, které v Luhmühlen za 4. místo získala
Piggy French (FLYING MACHINE), posunulo tuto
britskou jezdkyni na průběžnou 2. příčku seriálu
HSBC Classic FEI

Ve dnech 17.-21. srpna se v Rotterdamu koná 25. evropský šampionát v drezuře. Zatím
se zdá, že budou opět padat rekordy a zájem o start projevilo dosud nejvíce soutěžících
v historii evropských mistrovství. Celkem je do Rotterdamu přihlášeno 20 národních ekip. Zájem veřejnosti je obrovský a vstupenky na nedělní kür jsou již zcela vyprodány.
Pro soutěž družstev se do Holandska chystá 18 zemí (Rakousko, Belgie, Dánsko, Španělsko, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Ruská federace, Švýcarsko, Švédsko a Ukrajina), další dvě vysílají pouze jednotlivce (Turecko, Maďarsko). Pokud všichni dorazí, překoná tento šampionát dosud největší evropská mistrovství, která byla ve Verden (19 evropských národů v roce 1997). Největší
účast byla v Arnhem v roce 1999 (25 zemí), ale to se jednalo o otevřený šampionát.
Zájem o ME je podmíněn i skutečností, že se zde bude bojovat i o OH v Londýně a letenku do Británie si odvezou tři týmy, které se neprobojovaly na OH při loňských SH v Kentucky. O OH se zde budou ucházet po nejlepším týmu ze skupiny A, B a C olympijské skupiny, což je severní a jižní Evropa, střední a východní Evropa a střední Asie.

Zahraniční rubriku připravil Václav K. Dvořák
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V Litomyšli stupně vítězů pouze pro dva
Páté kolo Skokového poháru České pojišťovny se konalo ve dnech 10. - 12. června
a hostitelským městem byla Litomyšl. Zde se
závody pořádají na travnatém kolbišti za Primátorskou hrází.
Sobotní generálku na Velkou cenu ovládl
Sergej Motygin (JK Všetice), který v soutěži
-ST**- po rozeskakování 11 dvojic v sedle
ZOE DE LIEBRI Z zvítězil a se svým druhým
koněm CORAGGIO 1 skončil druhý. Nejrychlejší jízdu v rozeskakování předvedl Jan
Zwinger na LIMIT 5 (Stáj Mustang). Chyba
ho však odsunula na 4. místo. Tento jezdec
je však dosud nejčastěji bodujícím v seriálu
Dance and Jump Czech Junior Cup. I tentokrát zvítězil a v průběžném pořadí vede po
5. kole před Barborou Tomanovu o 52 bodů.
V sobotu vyvrcholila i Equiservis Amateur
Tour. Tu ovládl jezdec Petr Košín se SÁRA
29 (JK Hřebčín Suchá). V průběžném pořadí vede Gabriela Hájovská (Stáj Supreme).
Nedělní Velká cena se letos jela na úrovni
-ST**-. Stavitelem parkuru byl Robert Smékal. Přestože jezdcům přišel kurz Velké ceny
lehčí, do finále pro deset nejlepších zbylo
místo i na dva jednou chybující jezdce.
Pouze tři dvojice zopakovaly bezchybný
výkon i ve finále. Kraloval Jiří Hruška (JK
Opava - Kateřinky), kterému se to podařilo
s oběma svými koňmi a navíc byl i nejrychlejší. Na ARISTO Z zvítězil a s RADEK skončil druhý. Třetí dvakrát bezchybná byla Nikola Bielíková s koněm CALERI-II (JK Žďár
nad Sázavou), ale její čas byl o čtyři setiny
pomalejší.
Po vítězné VC Ostravy tak Jiří Hruška
ovládl i další travnaté kolbiště. Díky tomu se
vyhoupl na průběžnou vedoucí pozici SPČP
před Ludvíka Jandourka, Aleše Opatrného
a Jiřího Lužu. Šesté kolo Skokového poháru
se koná tento víkend v Opavě (24. - 26. června).
K. Návojová

Dvakrát CSIO
Skoková reprezentace dětí, juniorů a mladých
jezdců absolvovala v uplynulých dvou týdnech
dvě evropská CSIO. Rozsáhlá skupina jezdců
startovala ve dnech 9.-13. června v Lamprechthausenu. Z Rakouska se pak Chiara Szitášová
a Barbora Tomanová přesunuly na sever Německa na CSIO Hagen. V drezurních soutěžích pony
nás zde reprezentovala ještě Nikola Grünthalová.
To nejdůležitější z obou závodů Vám nabízíme.

CSIO Lamprechthausen
V Rakousku jsme měli celkem 10 jezdkyň.
S kompletním týmem dorazili junioři a tak jsme
se zde zúčastnili i Poháru národů. K němu nastoupilo sedm celků. Náš tým tvořily Lucie Strnadlová s ATLANTA, Lucie Krulichová na LORETA,
Alžběta Vojtková na MICRO a Michaela Hažmuková s HARLEKIN K. S výsledkem týmu se lze
jen těžko smířit. Naše děvčata obsadila se součtem 90 bodů poslední klasifikované místo. Za námi již skončily pouze vyloučené celky (AUT
a SVK). Nejvyrovnaněji na parkuru působila Lucie Strnadlová, která dokončila se 13 a 12 body.
V juniorském týmu startovala ještě Ivana Hronová, Tina Šálková, Johanka Březinová a Adéla
Půlpánová.
Mezi mladými jezdci se prezentovala Barbora
Tomanová a na pony Nikola Grünthalová.
V mnohačetných startovních polích, z nichž
juniorů bylo přes 100, jsme získali v téměř každé soutěži umístění. Sobotní zahajovací soutěž
(130 cm) znamenala pro české barvy i vítězství,
když Lucie Krulichová na NIKOLA nejrychlejším
časem porazila všech svých 93 konkurentů.
Barbora Tomanová absolvovala v sedle INSUL TECH CLARK jako jednotlivec i parkur Poháru národů, který dokončila s osmi body.
Do první desítky se pak vešla v nedělním skákání do 145 cm, kde na CLARK skončila se
4 body na 9. místě.
V Lamprechthausenu se soutěžilo až do pondělka, kdy byly na programu Velké ceny.
Zde si naši junioři (140 cm) po neúspěšném

O jezdeckém umění
V dalším pokračování seriálu statí přináší
tentokrát MVDr. Norbert Záliš pohled současné autorky Angeliky Frömming. Ta ve svých
textech upozorňuje na zdánlivé maličkosti,
které jsou sice stále opakovány a brány téměř
jako samozřejmost, ale přesto je málokdo dodržuje.
Zvláště významné jsou tři otázky, které si autorka klade ohledně budoucnosti drezury. Za pozornost jistě také stojí pět nároků, které na drezurní rozhodčí kladlo Sdružení německých rozhodčích před téměř 60 lety.

V Moskvě
k osmému skoku

Foto K. Návojová

Při Velké ceně Litomyšle bylo na stupních vítězů místo pouze pro Jiřího Hrušku a Nikolu
Bielíkovou

Neúspěšně skončil exotický výlet pro našeho jezdce všestrannosti Petra Veselovského. Ten se ve dnech 17.-19. června rozhodl
absolvovat tříhvězdovou soutěž v hlavním
městě Ruska.
Do Moskvy dorazil dobře a v drezurní
zkoušce se v konkurenci 22 dvojic (19 z Ruska a dvě z Běloruska) umístil se ziskem
64,49% (53,3 body) na 11. místě.
Bohužel soutěž pro něho skončila předčasně druhý den. Po bezchybném absolvování prvních šesti překážek, přišlo 20 trestných bodů na překážce 7 a následné vyloučení na překážce č. 8. Soutěž dokončilo 17
dvojic, z toho 10 bez penalizace na překážkách v terénu a dalších sedm s jedním zastavením.
Na programu byly v Moskvě, vedle národních soutěží, i úrovně CCI* (77 start.) a CCI**
(25 start.). V jedné hvězdě startovali vedle
domácích a Bělorusů ještě soutěžící z Ukrajiny, ve dvou hvězdách již pouze domácí
a Bělorusové.
Kompletní výsledky naleznete na:
http://fksr.ru

Obtížnost těchto závodů
byla o poznání větší a pro většinu zúčastněných juniorů již
byla prověrkou před blížícím
se evropským šampionátem.
Chiara Szitášová startovala
na LANZOR, Barbora Tomanová na CAREFUL a INSUL
TECH CLARK. Závody sice
probíhaly již od úterka, ale
každý soutěžící mohl startovat pouze třikrát. Chiara Szitášová absolvovala i sobotní
juniorskou Velkou cenu (140
cm), kterou dokončila s 16
body.
Barbora Tomanová si nejvíce užila páteční dvoufázové
skákání 135 cm, kde byla na
CAREFUL pátá.
Za ČR zde nastoupila i Emma de Mousac. Ta se blýskla
na CANEZARO bezchybným
výkonem v prvním kole Poháru národů, které absolvovala
jako jednotlivec. Zde měl svůj
Lucie Krulichová a NIKOLA (Zduchovice) přivezly z rakouského Lam- druhý start i CLARK. Ten zaprechthausenu vítězství ze soutěže 130 cm
hájil bezchybně ve středu
v soutěži 140 cm (12.), ale
Poháru národů poněkud spravili chuť. V konkuparkur Poháru národů ho nezastihl ve formě
renci 49 dvojic byla po rozeskakování čtyř koní
a po dvou zastaveních nedokončil. K původně
Adéla Půlpánová s DESTINY VAN DE NOORDzamýšlenému startu ve Velké ceně pak již naše
HEUVEL třetí a Alžběta Vojtková na MICRO se
dvojice nenastoupila.
4 body 11.
Kompletní výsledky naleznete na:
Velkou cenu mladých jezdců a jezdců do 25
www.hippo-results.com
let (145 cm) zvládla Barbora Tomanová na CADvě do Lisabonu
REFUL s jednou chybou a skončila na 7. místě.
Po loňské masivní účasti na ME dětí, juniorů
Kompletní výsledky naleznete na http://eventa mladých jezdců (10 start.) bude letos naše
content.hippoonline.de
účast na evropském šampionátu o poznání
CSIO Hagen
chudší. Vedle Emmy Augier de Moussac by měly pod českou vlajkou startovat již pouze juniorVe středisku Ulricha Kaselmanna v severoněka Alžběta Vojtková (MICRO) a za děti Adéla
meckém Hagenu zahajovaly soutěže pod náStružinská (GAJ). Šampionát v portuzvem Future Champions již v úterý 14. června.
galské Comportě nedaleko Lisabonu
To byly naše jezdci ještě na cestě, ale start 15.
začíná 4. července.
června již stihly.
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Mokré princezny v Písku
Ve dnech 18. - 19. června se závodilo v ZH Písek v celkem osmi skokových
soutěžích. Tři z nich patřily pouze koním českého chovu. Bohužel pořadatele
i jezdce potrápil vytrvalý déšť, který provázel téměř celé závody.
Novinkou v programu byla Cena českých princezen (115 cm) otevřená výhradně pětiletým klisnám. Soutěž nabídla možnost pozvolného přechodu do
druhé poloviny kvalifikačních kol KMK. Mezi sedmi dvojicemi zvítězil Kamil Papoušek na MEKKA TEREA po otci Phill (JO Srnín).
Na start Ceny klisen, určené pro 6-8leté, se postavilo 14 dvojic. Pět z nich
dokázalo parkur ing. Jana Šímy absolvovat bezchybně. Nejrychlejším časem
v rozeskakování zvítězil Petr Švec s ANTARKTIDA po otci Catango Z.
Vrcholem soboty byla Cena českých chovatelů (-ST**-), která měla původně 20 startujících. Dva jezdce však odradil vytrvalý déšť. Z 18 startujích zvládlo základní parkur čistě šest koní. Do finále deseti nejlepších tak postupovali

Foto M. Kůstková

V Písku se při Ceně českých chovatelů jezdilo v pláštěnkách
i jezdci s jednou chybou a dvě místa zbyla i na výkony s 8 body. Nejlepší byl
Kamil Papoušek v sedle FLESH (JO SRNÍN). Stejný jezdec obsadil na SALLY
17 druhé místo a třetí skončil Ondřej Potluka s LAND MASTER (TJ Montar).

Pětkrát Kamil
Celkově se Kamilovi Papouškovi v Písku opět dařilo a z osmi soutěží pětkrát
vyhrál. Úspěšný byl na BEL CANTO Hradiště i v závěrečné ceně Písku (-ST**-),
kde zvítězil po rozeskakování devíti dvojic. Tato soutěž byla i mistrovstvím seniorů jihočeského kraje a tak si Kamil Papoušek z Písku odnesl i mistrovský titul.
O titul soutěžily i ženy. Mistryní jihočeské oblasti se stala Lucie Poláková na
QUENTA 1 (Stáj Polák).
M. Kůstková
Foto T. Bezrouková

A jeden kvíz nakonec. Uhodnete komu patří tento přepravník?

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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V rámci krajského 7. ročníku Dne koně Libereckého kraje se v sobotu
4. června konal v Lomnici nad Popelkou 4. ročník oblastního přeboru
v drezuře O pohár Českého ráje. V rámci celých závodů byl velmi úspěšný i tým z JK Mira Hnanice, který tvořily (zleva): Veronika Egrtová (NATHAN), Tereza Machová (CULICIN) a Tereza Koutská (ADMIRÁL).

Domácí Karolina Šimáčková (MEKA TEREA) byla úspěšná při závodech
v Nebanicích, které se konaly 5.-6. června a byly i oblastním šampionátem
Karlovarského kraje. Komplertní výsledky naleznete na:
www.nebanice.com

Foto J. Gebauer

Malá cena Opavy 18.-19. června vyvrcholila soutěží -S**-, kterou mezi
20 startujicími vyhrál Stanislav Hošák na CARDUCCI (JK Hřebčín HF)
JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Cyril Neumann, Zámecký areál Ctěnice, 190 17 Praha 9-Vinoř, tel. 603 517 242,
fax: 286 855 407, e-mail: jezdec@jezdec.cz. Redakce: Cyril Neumann, Ilona Neumannová. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, P. Loudová -lou-, V. Dvořák -dvoř-, K. Návojová, M. Kůstková, J. Bělohlav, Z. Šedá, M. Svozil,
V. Jáchimová. Tem. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP
2893/1994 ze dne 20. 12. 94. Grafické zpracování + tisk studio BESR, Nám. Svatopluka Čecha 11, Praha 10.

