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Pohár pro Skřivana
Skokový pohár České pojišťovny uzavřel
svůj jubilejní 10. ročník pětidenními závody na ranči rodiny
Opatrných v Hořovicích, kde se při této
příležitosti představilo
zcela nové pískové
kolbiště. Jeho povrch
se kvalitou zařadil po
boku závodišť v Martinicích, na Ptýrově či
ve Zduchovicích.

Všechny rekordy padly
Vyzkoušet si jej přijely stovky jezdců a koní, přičemž součet startů překročil hranici tisícovky. Na tisíce se dali počítat po oba víkendové dny díky krásFoto K. Návojová

protože hořovičtí zatím nejsou členy Asociace Český skokový pohár.
Hořovická Velká cena byla pro tuto dvojici již
čtvrtým kvalifikačním vítězstvím roku 2011. Jiřímu
Hruškovi se dařilo také v pátek při soutěži stupně ST**-, kdy se v sedle RADKA dělil o prvenství s Lucií Strnadlovou na ATLANTA 12. Pro vysoký počet
účastníků, který se ustálil na rovných devadesáti,
se totiž jela nikoliv na rozeskakování, ale na čas
a ten měly obě bezchybné dvojice na setinu stejný
- 69,33 sec.
Na toto jediné hořovické „estéčko" však řada
jezdců nebude vzpomínat v dobrém, jelikož přesně
polovina dokončivších účastníků inkasovala 10 či
více trestných bodů a dalších deset dvojic do cíle
nedojelo vůbec. To velmi překvapilo i rakouského
stavitele Huberta Kuttelwaschera, a tak měl nesnadné rozhodování, jak náročně postavit nejvyšší
sobotní soutěž.

Barbořiny „kdyby”

Jednohvězdičkové „Téčko" překonalo
nakonec v základním kole bez penalizace šest ze 34 startujících a čisté konto si
vedle již zmíněného Jiřího Hrušky
(ARISTO-Z) udržel ve finále ještě Aleš
Opatrný na TIMPEX CENT, jemuž k prvenství chybělo pouhých 17 setin sekundy. Za druhé místo si ovšem připsal cenných 20 bodů, které ho vynesly před Jiřího Skřivana na druhý nejvyšší stupínek
pohárového žebříčku.
Z jezdců, jež měli, byť jen teoretickou,
šanci probojovat se do finálové čtveřice,
se nejvíce dařilo Barboře Tomanové. Ta
s CAREFUL FRANZ JOSEF dokončila
základní parkur bez penalizace, ale kromě vítězství k případnému postupu potřebovala, aby se nedařilo jejím největším konkurentům, a to především Ludvíkovi Jandourkovi. Ten se sice nakonec
do finálové části soutěže kvůli jedné chybě s CASIO Karsit nedostal, ale s výsledkem 4 trestné body v čase 77,07 sekundy skončil jedenáctý a získal důležité
čtyři body. Ty ho udržely ve finálové čtveřici.
Pokud by Barbora Tomanová nakonec
vybojovala prvenství, mělo by velmi trpkou příchuť. Obdržela by totiž v součtu
stejně bodů jako Ludvík Jandourek, ale
v jeho prospěch by dle pravidel hovořila
dvě první místa v pohárových Velkých
cenách. K této situaci chybělo jen velmi
málo. Nebýt chyby na překážce číslo tři,
skutečně by Barbora Tomanová s CAREFUL FRANZ JOSEF díky času 42,13
zvítězila. Takto se musela spokojit „jen”
Finálové vítězství desátého ročníku Českého skokového po- se čtvrtou příčkou.
háru, který se letos jezdil jako Skokový pohár České pojišČtvrtý Dance and Jump
tovny, získal Jiří Skřivan
nému počasí i diváci, a tak v Hořovicích vládlo
obecné nadšení z vydařeného vyvrcholení celého
seriálu, který se zcela jistě zařadí mezi ty nejúspěšnější v historii.

Hruška Jezdcem roku?
O tom, že Jiří Hruška a ARISTO-Z budou jedněmi z hlavních aspirantů na titul Jezdec a Kůň roku
ve skocích, přesvědčila dvojice po sobotním 11. pohárovém kole. To se jelo jako Velká cena Jemčiny,

Czech Junior Cup

Příliš důvodů k radosti neměla Barbora Tomanová ani po nedělním finále čtvrtého ročníku Dance
and Jump Czech Junior Cup, v němž patřila s Janem Zwingerem mezi hlavní favority. Tomanová na
KOHEN i Zwinger s AL CAMBERO bohužel chybovali hned v prvním ze dvou kol závěrečné soutěže.
Vzhledem k tomu, že sedm dvojic nastupovalo do
druhého kola s čistým štítem, medailové příčky se
(Pokračování na str. 2)

Jiří Cipra se vrátil
Všichni přátelé Jiřího Cipry, kteří sledují jeho
obdivuhodný boj s nepřízní osudu, se mohou radovat. Připomeňme jen, že náš reprezentant
a účastník evropského šampionátu ve všestrannosti 1995, utrpěl při závodech v polské Strzegomi v červnu 2008 natolik vážné zranění, že byl
od té doby upoután na lůžko. Převratnou novinkou v jeho životě bylo jarní stěhování a po dvou
a půl letech v nemocnicích je Jiří Cipra opět doma mezi svými nejbližšími a mezi svými koňmi.
A nesměl by to být Jiří Cipra, aby mu stačil pobyt v domácím prostředí. Na počátku léta se
součástí jeho osobní výbavy stal velmi sofistikovaný invalidní vozík, který může ovládat ústy
a od těch chvil byste jej mohli často zastihnout
i na pastvinách či na jízdárně. V minulých týdnech udělal Jiří Cipra další krok. Nejprve se vypravil ke sledování výkonnostních zkoušek tříletých klisen do Ptýrova. V sobotu 24. září se pak
osobně vrátil na závodiště do polské Strzegomi,
kde se setkal nejenom se svými polskými přáteli, ale sledoval i výkony našich jezdců při CIC*.
Gratulujeme!
Cyril Neumann

Inzerce
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Reportáže

Pohár pro ...
(Dokončení ze str. 1)
již zdály být pro ně nedosažitelnými. Tento předpoklad se i přes bezchybné druhé kolo obou dvou
zmiňovaných potvrdil. Jan Zwinger skončil šestý
a Barbora Tomanová stejně jako v extraligovém
žebříčku obsadila pátou pozici. Její umístění však
mohlo být ještě lepší, pokud by rozpis soutěže nestanovil poněkud netradičně, že závodníci, kteří nepostoupí do příp. rozeskakování, se seřadí dle
součtu trestných bodů a času z kola prvního - nikoliv z toho druhého. To by totiž rázem skončila na
třetím místě. Takto jej ukořistila Kateřina Kubrická
se ŠEJNA 1, před čtvrtou Alžbětou Vojtkovou
s GARFIELD, jež obě jednou chybovaly v druhém
kole. Dvě dvojice neměly po dvou kolech jediné zaváhání, a tak diváci o napínavé rozeskakování nebyli ochuzeni. V něm se více dařilo Nathalii Crnkové s CONGO KING Gain, jež po chybě Martina
Štorkána s FENIC BONO mohla jet tzv. na jistotu.

Equiservis Amateur Tour
si příznivce našla
Svůj premiérový vrchol si odbyla v neděli dopoledne i túra pro amatérské jezdce starší 18 let pod
názvem Equiservis Amateur Tour. Paradoxně v ní
Foto K. Návojová

le RADKA, kdy si najel ve Foto I. Neumannová
dvojskoku příliš blízko stojanu a překážku pobořil svojí
pravou nohou. Po třech kolech měl na svém kontě čtyři body nejen Jiří Skřivan,
ale i Jiří Hruška. Ten před
poslední částí soutěže mohl
mít poměrně důvod k optimismu, protože do ní nastupoval s HELPEM, který do
té doby ani jednou nezaváhal. Napočtvrté to však již
nevyšlo a po jedné chybě
se bodově vyrovnal Alešovi
Opatrnému a Ludvíkovi
Jandourkovi. Ten s jeho
RADKEM dokončil svoji jízdu jako jediný bez chyby.
Ve čtvrtém kole předvedl
precizní jízdu s klisnou
KALLISTO Aleš Opatrný
a tím se bodová penalizace
všech jezdců, kteří již do- Čtveřice nejlepších na
končili, vyrovnala na 8 bodech. Jako poslední nastupoval do závěrečné fáze
soutěže Jiří Skřivan a VIGO 1, který měl náskok jediné chyby. Štěstí stálo na jeho straně. K chybě bylo velmi blízko na čtvrté překážce, ale nakonec
žádná z bariér nespadla. Jiří Skřivan
se tak mohl již potřetí radovat z finálového vítězství (2004, 2006, 2011).
Po sečtení časů připadlo druhé
místo na Aleše Opatrného, třetí
skončil s odstupem necelých dvou
sekund Jiří Hruška a čtvrtý pak Ludvík Jandourek. Jiří Skřivan se mohl
těšit i ze skutečnosti, že jeho klisna
KALLISTO byla vyhlášena nejlepším finálovým koněm. Ona a HELP
nasbírali shodně pouze čtyři body
za jediné shození, ale v součtu časů
byla o více jak 8 sekund rychlejší.
Důvodů k úsměvu měl Jiří Skřivan
dostatek i z pozice prezidenta Asociace Český skokový pohár, ale jako
správný „šéf" neopomenul na následné tiskové konferenci vyjmenovat, co bude potřeba v příštím ročníku vylepšit.

Stanou se pětidenní
závody standardem?

stupních vítězů
Vedle podpory obchodní značky díky početné
návštěvnosti závodů a silné mediální publicitě je
právem očekáván i přímý obchodní přínos díky
přílivu nových klientů. V tomto směru šel Skokový
pohár generálnímu partnerovi maximálně vstříc již
v letošním roce a ve stejném trendu bude muset
jistě nadále pokračovat, resp. své aktivity ještě
zintenzivnit. Asi nejvíce tuto skutečnost přímí
účastníci vnímali nutností opatřit si nosič startovního čísla s logem České pojišťovny či povinností
nosit na své paži při Velkých cenách tzv. kapitánské pásky, které výrazněji identifikovali generálního partnera. Mnozí jezdci se pak díky členství
v Riders Clubu stali osobně novými klienty České
pojišťovny.
Samotný Riders Club byl další velkou letošní novinkou, která měla různé podoby. Zatímco na některých závodech se výhody rovnaly možnosti „závodního stravování" v čase obědů, kdy si členové
mohli koupit jeden druh jídla za zvýhodněnou cenu,
jinde se jezdcům otevřely dveře do VIP stanu
s profesionálním cateringem a opravdu bohatým
výběrem jídel a nápojů. Co bude standardem pro
příští rok, to není ještě zcela jasné. Pokud by však
nabídka dosahovala alespoň průměru té letošní,
mají se jezdci na co těšit a investice do členství se
jistě vyplatí.

Desetileté ohlédnutí
V rámci finálových závodů proběDeset let je příležitostí pro statistiku. Při ohlédhla krátká schůzka pořadatelů Skonutí za deseti finále Skokového poháru nikoho
kového poháru, na níž se již přednepřekvapí, že nejúspěšnějším jezdcem byl Aleš
běžně sestavila termínová listina 11.
Opatrný. Ten nechyběl ve finále osmkrát a na
ročníku. Pořadí jednotlivých kol by
svém kontě má čtyři prvenství. Dalším nejčastějmělo zůstat zachováno. Až na jednu
ším finalovým jezdcem je Ludvík Jandourek se
výjimku by již ale nemělo docházet
čtyřmi účastmi, ale s žádným vítězstvím. Jiří Skřik
situacím,
kdy
se
dvoje
závody
koPrvenství ve finále čtvrtého ročníku Dance and Jump Czech
van byl ve finále třikrát a má 100 % úspěšnost.
nají
pouhý
týden
po
sobě.
I
když
Junior Cup získala Nathálie Crnková a CONGO KING Gain
místo pro finále ještě
Foto K. Návojová
nebylo uvedeno, velmi pravděpobyl úspěšný opět Jiří Hruška, ovšem tentokrát poudobně by se jím mohly opět stát Hoze v pozici trenéra vítězky Darjy Tellingerové na
řovice. Otazníkem stále zůstává délLUCIUS 1. Ta strhla prvenství na svoji stranu až
ka jednotlivých mítinků. Jak uvedl Jiv napínavém rozeskakování osmi dvojic, z nichž
ří Skřivan při tiskové konferenci, dípět nezaváhalo ani napodruhé a o jejich pořadí tak
ky stále rostoucím počtům startujírozhodoval čas.
cích by se po vzoru Hořovic mohla
I když tato soutěž v průběhu roku rozvířila řadu
některá kola protáhnout i na čtyři až
diskuzí, své místo v rámci Skokového poháru Čespět dní.
ké pojišťovny si obhájila a do budoucna má velký
potenciál dalšího rozvoje i pozitivního přínosu pro
Pojišťovna až na konci
celý seriál. Dává totiž možnost aktivní účasti na zároku
vodech ekonomicky zajímavé skupině příznivců
Co však zajímá většinu lidí kolem
skokového ježdění, pro něž jsou „lehké" soutěže
extraligového seriálu nejvíce, je
vrcholem sportovní kariéry.
otázka, zda se i příští rok uskuteční
Nejtěsnější velké finále
pod záštitou generálního partnera
České pojišťovny. Ačkoliv by se
Tak vyrovnané finále, jaké měli diváci možnost
mohlo zdát, že po vydařeném levidět letos, skokový pohár doposud nepamatoval.
tošním ročníku nelze očekávat nic
V prvním kole, které jezdci absolvovali v sedle
jiného, budou nyní probíhat důkladsvých vlastních koňských svěřenců, chyboval Jiří
ná vyhodnocení, a to hned z někoHruška (RADEK) a Ludvík Jandourek (VIGO 1).
lika pohledů. Podpora podobných
Aleš Opatrný si do finále půjčil koně HELP a tím vypodniků totiž zdaleka není pouze
užil skuliny v pravidlech. Ta sice stanoví pro účast
o donátorství, ale i o marketingokoně ve finále nutnosti zisku kvalifikačních bodů ze
vém přínosu. Česká pojišťovna tak
soutěže stupně -T-, ale nikde nepraví, že to musí
bude všechny přínosy své markebýt v sedle s finálovým jezdcem.
tinkové podpory analyzovat a na
Po druhém kole zůstal bez penalizace pouze Jivyjádření o pokračování spolupráce
ří Skřivan a jím sedlaný HELP, který byl jediným dosi vyhradila čas do konce roku Darja Tellingerová na LUCIUS 1 získala první finále Equiserposud nechybujícím koněm. Bezchybnou sérii
vis Amateur Tour
2011.
ovšem Skřivan záhy přerušil vlastní chybou v sed-
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Komentáře

Tři účasti mají ještě Petr Eim a Zdeněk Žíla, který i jednou (2007) zvítězil. Po dvou finálových
účastech mají na svém kontě Jiří Hruška, Jiří Luža a Jiří Papoušek. Jediná účast a s ní i vítězství
zaznamenali ve finále ČSP Ivo Přibyl a Zuzana
Zelinková. Sestavu čtyřiceti finálových jmen pak
doplňují jezdci s jedinou účastí Kamil Papoušek,
Tomáš Bajnar, Jaroslav Jindra, Jan Kubrický, Josef Kincl, Vladimír Tretera, Lucie Poláková, Jan
Štětina, David Fialka, Martin Šoupal a Barbora
Tomanová.

Za Skokovým pohárem do médií
i ostatní
Jak již bylo zmíněno, velmi důležitým bodem
pro všechny partnery Skokového poháru České
pojišťovny je jeho publicita. V tomto směru došlo
doslova k prolamování ledů a pozitivní přínos zaznamenal celý jezdecký sport. Díky velmi vstřícné dohodě s Českou televizí a investici ze strany
pořadatele do vlastní výroby televizních pořadů
totiž mohli diváci sportovního kanálu ČT4 sledovat v průběhu sezony poprvé záznamy všech jedenácti kvalifikačních kol i finále. Možná i zásluhou ušetřených prostředků připravila Česká televize řadu dalších reportáží z jezdeckých akcí,
na něž by se jinak nedostalo. Ze souběžně natáčených závodů lze uvést např. Polo Czech
Open, John Deere Cup či finále drezurních KMK
v Hradištku u Sadské, finále Zlaté podkovy
v Humpolci nebo voltižní mistrovství České republiky v Albertovci.
Mediálních úspěchů se dosahovalo také na
dalších „frontách". Pravidelné upoutávky na závody Skokového poháru České pojišťovny formou reklamních spotů i rozhovorů vysílalo rádio
Blaník, v případě moravských kol pak Hit rádio
Orion a regionální stanice Českého rozhlasu.
Regionální Deníky přinášely pravidelné zpravodajství jak v tištěné, tak v elektronické verzi a do
vybraných mutací byly před závody v daném regionu vkládány reklamní letáky. Perfektní spolupráci se podařilo navázat i se zpravodajskou
agenturou Mediafax a týdeníkem Euro. Všechna
tato média pomohla přivést na Skokový pohár
vedle skalních příznivců jezdeckého sportu nové
tváře a celkově zvýšit povědomí o tomto odvětví.
Pokud se v tomto trendu bude pokračovat, čeká
jezdectví v ČR na poli medializace velmi slušná
budoucnost. Je neoddiskutovatelné, že Český
skokový pohár resp. Skokový pohár České pojišťovny je v medializaci jezdectví od letošního roku lídrem.
Foto K. Návojová
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Prima Cup a mistrovství Prahy
Ve dnech 1. - 2. října se Foto K. Návojová
v areálu TJ Žižka Praha na
Trojském ostrově uskutečnily v náhradním termínu
skokové závody Prima Cup
úrovně -Z-ST**-. Původní
termín uprostřed léta byl
pro přívalové deště zrušen
a v termínové listině byl nalezen volný až tento podzimní víkend. Stejně jako
všude v ČR, však vládlo
i na Trojském ostrově babí
léto a tak se povětrnostních
komplikací organizátoři již
nemuseli obávat.
Stavitelem parkurů byl
Robert Smékal, který přivezl z Brna i překážky. V rámci soutěží proběhlo i OM
Prahy v kategoriích junioři,
mladí jezdci a senioři. Pro
kategorii dětí se nesešel
dostatečný počet jezdců.
Zatímco v otevřených
soutěžích se dařilo jezdcům i jezdkyním, mistrovské tituly připadly ženám.
Mezi juniory (-L*-) se radovala Tereza Prášková na
koni O ’HARA (Stáj Leonard Praha), v mladých
jezdcích (-S**-) Barbora
Vojtková na CLEO NT Medica (SK Gestüt Murhof
Melichar) a mezi seniory
(-ST**-) Veronika Krajníková na ELTON VON ROCHERARD (Stáj Accom
Praha).
Do nejvyšší soutěže
dvoudenního mítinku ST**- s rozeskakováním
se přihlásilo 36 dvojic. Mistrem mezi pražskými seniory se stala Veronika Krajníková na ELTON
Z nich šest po bezchybné VON ROCHERARD (Accom Praha)
jízdě postoupilo do rozeskakování. Vítězkou se stala Šárka Schmaus na koni RASCALDINO z Německa, která v ČR zůstala po závodech v Hořovicích. Pořadatelé mohou být spokojeni jak s průběhem akce, tak se zájmem
ze strany jezdců i diváků. Krásným gestem bylo, že polovinu startovného ze soutěže -ST**- (10 000,Kč), věnovali organizátoři na dětskou charitu.
K. Návojová

Závěr ve Zduchovicích
Prvním říjnový víkend
znamenal konec sezóny
na závodišti ve Zduchovicích. Na programu byly
poslední závody Fiat Professional Cup (od stupňované obtížnosti do 100 cm
až do -ST**-). Celková dotace závodů byla 60 000,Kč a vítězové obdrželi dorty z kuchyně společnosti
Creativ Catering s logem
Fiat Professional.
V sobotním -S**- startovalo 21 dvojic a nejlepšího
výsledku dosáhl Václav
Horký s koněm CÁRLET
(JK Tandem).
V hlavní soutěži nedělního
odpoledne -ST**- se představilo 18 koní. Po rozeskakování pěti dvojic zvítězil Jiří
Papoušek s ALCAPONE DE
VANTA (JK Všetice). Druhé
místo patřilo jeho stájovému
Foto J. Matuška
kolegovi Vladimíru Málkovi
s CORAGGIO a třetí byl Vla- Jiří Papoušek na ALCAPONE DE VANTA (JK Všetice) zvítězil v hlavní
dimír Tretera a CORLANDO soutěži (-ST**-) závěrečných závodů sezóny 2011 ve Zduchovicích
(Stáj Tretera).

Už je tady Hubert
Jiří Hruška na ARISTO exceloval v pátek
i v sobotu a ve finále skončil na třetím místě.

Nyní se ve Zduchovicích již připravují na zimní sezónu. Její součástí budou nejenom tradiční treninková soustředění pod vedením významných jezdců, ale i další akce. Ty zahajují Podzimní prázdniny ve
Zduchovicích, které se uskuteční 25.-30. října a jsou určeny dětem od 8 do 17 let. Součástí zduchovického programu právě při podzimních prázdninách pak budou vepřové hody, které doprovodí tradiční Hubertovu jízdu. Ta je plánována na sobotu 29. října.
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Švédové mezi elitu
Jen týden po madridském ME se ve Španělsku odehrála další
důležitá událost. Tentokrát se v největším
městě
Katalánska,
v Barceloně, jezdilo finále Promotion League. V sázce nebylo nic
menšího, než zbývající
postupové místo do
příštího ročníku FEI
Nations Cup.
Vítěz European Promotional League Švýcarsko, měl postup
zajištěný přímo. Z této
ligy zde tak startovali zástupci Švédska, Španělska a Itálie. Z Challengers League, do které také
patříme, přijeli Poláci, Ukrajinci a vítězné Turky
nahradili Rusové. Zámořské ligy v Barceloně reprezentovali Kanaďané. Místem konání byl jezdecký areál, ve kterém byly v roce 1992 uspořádány Olympijské hry, na kterých nás reprezentoval Jiří Pecháček.
Autor parkuru, domácí stavitel Javier Trenor, připravil hodně technicky náročný kurz, jehož obtížnost ještě umocňoval přísný časový limit. Čisté parkury jsme v prvním kole viděli jenom tři a ve druhém jich bylo pět. Nikdo z jezdců, ale nebyl bezchybný dvakrát. Kanaďané, Poláci a Rusové postavili jenom tříčlenné týmy, ale ve třech byli prakticky
i Ukrajinci, jejichž jezdící mecenáš Alexandr Oniščenko je na takto náročných konkůrech zatím také
jenom do počtu.
Po prvním kole vedli s osmi body Švédové, pronásledovaní Italy, Ukrajinci a Španěly, kteří shodně
nasbírali třináct. Za nimi byli Kanaďané se sedmnácti, Rusové měli třicet a Poláci třicet pět bodů.
Ve druhém kole se počty bodů jednotlivých týmů
začaly sbližovat a konec soutěže, před závěrečnými jezdci, byl velice dramatický. Když pak Juan
Carlos Garcia s MOKA DE MESCAM, inkasoval
devět bodů, tak Italové měli dvacet šest a byli ze
hry venku. Ale hned potom se po skvělé jízdě Kathariny Offel s hřebcem VIVANT ujali vedení Ukrajinci, kteří končili s dvaceti dvěma body. Pokud si
chtěli domácí uchovat naději, tak nesměl Sergio
Alvarez Moya s tm. hnědákem WISONCIN udělat
žádnou chybu. Diváci ani nedutali a Sergio je nezklamal. Ve vedení rázem byli Španělé s dvaceti
jedním bodem.

Bengtsson bez nervů
Na start čekal už jen poslední jezdec v soutěži,
čerstvý evropský šampion Rolf-Göran Bengtsson
s holštýnským plemeníkem QUINTERO LA SILLA. Napětí v ochozech nepolevovalo. Švédský náskok byl za předpokladu čistého parkuru pětibodový, a domácí diváci dobře věděli, že právě tato
dvojice v prvním kole pět bodů inkasovala. Jenže
všechny naděje byly marné. Rolf-Göran předvedl
další ze svých legendárních jízd a QUINTERO se
překonával. Projel parkurem s úžasným přehledem a přítomní Švédové propukli v nadšený jásot.
Vedle Švýcarska se do Superligy po roce vrací
i Švédsko!
Celkový výsledek: 1. Švédsko - 16 bodů ve
složení Malin Baryard-Johnsson - H&M TORNESCH 0/4, Angelica Augustsson - MIC MAC
DU TILLARD 4/4, Svante Johansson - CARAMELL KS 4/8 a Rolf-Göran Bengtsson - QUINTERO LA SILLA 5/0, 2. Španělsko - 21, 3.
Ukrajina - 22, 4. Kanada - 25, 5. Itálie - 26, 6.
Polsko - 68, 7. Rusko - 75.

cher, který byl členem 12 vítězných týmů. Z celkových 25 startů dokázal absolvovat desetkrát čistě
(ve čtyřech případech předvedl dvě čisté jízdy
v jednom kole). Za ním je Ludger Beerbaum s 11
vítězstvími a 26 starty před Marcus Ehningem (10
vítězství, 30 startů) a Christian Ahlmannem s devíti prvenstvími.
Prvním neněmeckým jezdcem v devítileté historii Superligy je Michael Whitaker (GBR), který svému celku pomohl zajistit osm vítězství (37 účastí,
15 čistých kol).
Statistiku nejčastěji „nasazovaných" jezdců vedou Američanka Laura Kraut a Nick Skelton s 38
starty
Letos byl v soutěži FEI Nations Cup Top League
nejúspěšnější Eric van der Vleuten z Holandska,
který byl členem nizozemského týmu pětkrát a třikrát byl na stupni nejvyšším.
Kompletní statistiku naleznete na:
www.jezdec.cz

Další body pro Lamaze
Velkou cenu vyhrál olympijský vítěz Eric Lamaze
s 11letou ATLETE VAN T HEIKE (Voltaire), který si
tak i nadále posiluje postavení světové skokové
jedničky. Druhý byl domácí Rutherford Latham na
NECTAR DU PLESSIS (Carnute) a třetí Brazilec
Carlos Ribas s 13 letým KWPN hnědákem RONALDO (Ahorn).
Další podrobnosti jsou na stránce
www.csiobarcelona.com

Trocha statistiky
Před devíti lety byla celosvětová soutěž o Pohár
národů rozdělena na Superligu a ostatní. Letos se
po různých experimentech, které se za tu dobu objevily, soutěž vrátila k osmi členům elitní skupiny
a má to tak zůstat i nadále.
Celkem se v průběhu devíti let v Superlize objevilo 13 národů: Velká Británie, Německo, Spojené
státy, Irsko, Belgie, Švýcarsko, Nizozemí, Francie,
Švédsko, Itálie, Španělsko, Dánsko a Polsko.
Nejvíce finálových titulů si odneslo Německo,
které včetně posledního vítězství v Madridu získalo
prvenství celkem čtyřikrát.
Nepřekvapí tak, že v čele jezdeckých tabulek
Superligy jsou hned čtyři Němci. Vede Marco Kut-

Foto Nacho Olano/FEI

Nejplatnějším členem švédského týmu byla tentokrát dvojice Malin Baryard-Johnsson a H&M TORNESCH se součtem s obou kol 4 tr. body

Osmička pro rok 2012

V roce 2012 se tak v elitní osmičce představí
týmy Německa, Nizozemí, Velké Británie, Irska,
Francie, Belgie, Švýcarska a Švédska.
Foto FEI

Foto Nacho Olano/FEI

Vítězný tým Švédska: Rolf-Goran Bengtsson, Svante Johansson, Angelica Augutsson, Malin BaryardJohnsson a šéf ekipy Sylve Soderstrand.

Poslední pátý závod ve francouzském Les Etoiles de Pau (12.-16. října) rozhodne o vítězi trofeje seriálu HSBC FEI Clasics, který se skládá
z pěti nejtěžších světových soutěží všestrannosti. V čele je zatím trojice Britů Mary King
(38), William Fox-Pitt (25) a Piggy French (20).
Skutečně fenomenální sezónu prožívá Mary
King, která skončila třetí v Badmintonu, zvítězila v Lexingtonu, na 8. místě byla v Luhmühlenu
a na třetím v Burghley.
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Mladí koně v Lanaken

Stupně vítězů světového šampionátu mladých koní v Lanaken v kategorii soutěže sedmiletých: 1. Jessica Kürten - COR DELA ROSSA Z (Cor d’Alme I Z), 2. Daniel Deusser - CASQUINO (Cashhandcarry), 3. Christian Ahlmann - TABOU Z (Treasure Z).

V sídle FEI v Lausanne bylo 23. září oznámeno,
že předsedou sboru rozhodčích pro drezurní soutěže OH v Londýně bude Stephen Clarke (GBR).
Ten bude předsedat i sboru rozhodčích při finále
Světového poháru FEI Acra, které se bude konat
18.-22. března 2012 v s’Hertogenbosch (NED).

V belgickém Lanakenu se ve dnech 22.-25. září opět
konal světový šampionát mladých koní. Na startu ročníkových srovnání pěti, šesti a sedmiletých koní z celého světa nechyběli ani čeští zástupci.
Mezi 244 pětiletými startoval Kamil Papoušek na GIGOLO VAN’T BREEHOF (Contact) a Rudolf Doležal
na CASINA (Catango Z). Oba naši zástupci ovšem
v prvním kole chybovali a to je v Lanaken smrtící. Po
prvním kole tak na oba zbyla ex equo 99. příčka. Bohužel body na konto obou přibyly i ve druhém kole
a tak z finále pro nejlepších 60 nebylo nic. Zde zvítězila GLADYS (bwp) po Wandor s Yves Vanderhasselt
z Belgie.
Mezi šestiletými startoval za ČR Kamil Papoušek
na AUREA (Padinus) a Karel Polák s ANONIEM
(Pennsylvania). Ani zde se naši jezdci nevyhnuli chybám a po dvou kolech na ně v konkurenci 265 dvojic
zbylo umístění okolo 200. místa. Ve finále byl nejlepší
valach CARTAGENO Z s Gerbenm Morsinkem z Holandska.
V sedmiletých Kamil Papoušek na BEL CANTO
HRADIŠTĚ (Caruso) v prvním kole jednou chyboval,
stejně jako Ondřej Zvára na CENTO LANO (Cento Lano). Ve druhém kole dosáhl nejlepšího výsledku O.
Zvára, který dokončil s 1 bodem, ale i to stačilo jen na
50. příčku. Nejlepším sedmiletým byl letos hřebec
COR DELA ROSSA Z s Jessicou Kürten (IRL).
Kompletní výsledky z Lanaken naleznete na
www.jezdec.cz nebo na www.scgvisual.com

Ve slovinské Lipici se 21.-25. září konal světový šampionát spřežení pony. Ve stopách svého otce se
ubírá nizozemský Bram Chardon, který se ve svých 18 letech stal mistrem světa v kategorii čtyřspřeží (foto). V jednospřežích zvítězila Kristina Klindt z Dánska, v párech Dieter Baackmann z Německa
a německý tým získal i soutěž družstev. Kompletní výsledky naleznete na www.hoefnet.nl

Sedmnácté Vasury Derby
Ve stejném termínu jako Memoriál Ericha Režnara v Opavě se v Kolesách
konal další tradiční podzimní závod, který má ještě o dva roky delší tradici.
Součástí rozpisu závodů Vasury Derby jsou i dva terénní parkury. Zahajoval
snadnější a mladší terénní parkur Jamenská, který byl na programu po desáté. Na trať dlouhou 800 m s 15 překážkami se postavilo osm dvojic a nejlepší
byla Petra Dohnalová na VICHCHBURY z JK Benfour. Vrcholem ale byl druhý terénní parkur, 17. ročník Vasury Derby, s délkou dráhy 1 300 m a 28 skoky. I zde bylo osm startujících a zvítězil militarista Lubomír Vrtek na DAVOS 1
(SOUz Horní Heřmanice) s výrazným náskokem před domácí Martinou Chramostovou s oběma koňmi MYSTERY BAY a JEŽ.

Foto J. Gebauer

Patnáctý Režnar
O víkendu 1. - 2. října se na kolbišti JK Opava Kateřinky konal 15. ročník Memoriálu Ericha Režnara. Do soutěže -ST**- nastoupilo 38 dvojic. Pět jich zvládlo základní kolo bez penalizace. Rozeskakování již jen vítěz, polský jezdec Dominik Slodczyk s LAKONA K. Druhý skončil Zdeněk Žíla na SAFÍR 14 z JK Chotěbuz (foto) před domácím Jiří Hruškou s ARISTO Z.
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Cestovatel MONARCHA
Foto Š. Bělohlavová

Elite Tour po šesté
Šestý ročník série parkurových závodů Elite Tour zahajuje v Hradištku u Sadské 14.-16.
října závody CSN Bentley Praha Parkur Cup.
V případě dobrého počasí jsou závody plánovány na otevřené kolbiště, ale hala je pochopitelně k dispozici. Součástí závodů bude finále Českého šampionátu mladých koní. Samotný rozpis CSN Bentley Praha Parkur Cup
má v rozpisu soutěže od 100 cm do stupně ST**-. Uzávěrka přihlášek je 12. října a veškeré podrobnosti naleznete na
www.equus-kinsky.cz

Všestrannost ve
Strzegomi
V polské Strzegomi se o víkendu 23.-25. září
konaly soutěže všestrannosti až do úrovně
CIC**. Součástí pak byla i soutěž mladých koní
CIC*, ve které startovali dva naši zástupci. Zatímco Adéle Svobodové na MR. MÍŠA se příliš
nedařilo, Miroslav Trunda a ELFKA obsadili
v konkurenci 11 dvojic slušné 6. místo.
V otevřené CIC* startovala Gabriela Slavíková se dvěma koňmi a úspěšná byla především
na ULMA 1, která skončila sedmá (25 startujících). Kompletní výsledky na
www.vsestrannost.cz

Letošní sezóna reprezentační
dvojice Petr Veselovský a MONARCHA není jenom o sportovních výkonech, ale především
o cestování. Již jsme informovali
o zájezdech tohoto jezdce a koně
na závody v Moskvě či Minsku. Ve
dnech 16.-18. září přidal ke stovkám letošních kilometrů na evropských silnicích MONARCHA další,
když se zúčastnil CIC*** v italském
Montelibretti nedaleko Říma.
Společně s ním cestoval do Itálie i Jiří Machovec na ALNAKI. Bohužel, přestože oba jezdci tentokrát přivezli zdánlivě krásná umístění (Veselovský 5., Machovec 6.),
zisk bodů k olympijské kvalifikaci
se nekonal. Ten je při kvalifikaci do
Londýna určen pouze nejlepším
25% startujících a v Montelibretti
jich startovalo pouhých deset.
Kompletní výsledková listina na
www.vsestrannost.cz

CDI*** Fót
Obě sestry Jančářovy a Alena Zeusová se zúčastnily 23.-25. září CDI*** v maďarském Fótu.
Loňský ročník byl vzhledem k nesjízdnému povrchu po dešti na místě zrušen, takže tento ročník
měl chudší startovní pole a pouze tři národy. Organizátoři letos zaslouží velkou pochvalu - povrchy na všech kolbištích vyměnili a celkově byla
vidět ohromná snaha učinit závody atraktivní divácky i sponzorsky. Přesně se drželi programu
a i při menším startovním poli vypláceli dotace
v plné výši, navíc dekorovali v CDI3* všechny
startující.
Ida Jančářová na LANCELOT startovala v malé rundě a docílila výsledků 61,158% v St. Georg,
61,921% v IM I a 60,275% v IM I Kür. Malou rundu zcela ovládl maďarský Csaba Sokola, který
s ARCO POLO Z přesvědčivě zvítězil ve všech
třech kolech.
Ema Jančářová s ATHOS a Alena Zeusová na
CORADO startovaly ve velké rundě. V IM II byl ATHOS velmi neklidný a plašili ho hlídací psi z blízkého zemědělského objektu. Po výsledku
57,132% skončil až za druhou českou dvojicí
(59,237%). V sobotní GP se již ATHOS uklidnil
a předvedl úlohu se ziskem 62,043%. (CORADO
- 57,319%). Do nedělního GP Speciál se tak probojovala již jen Ema Jančářová a zde docílila výsledku 62,50%. Ve velké rundě byl nejúspěšnější
Maďar György Komjáthy na WOLKENSTERN.

Vzkaz na obdélníku
V minulém čísle jsme na poslední chvíli
do zprávy o finále Českého drezurního poháru získali informaci o záhadném vzkazu
na drezurním obdélníku. Ten byl, podle vyjádření ředitele šesti ročníků, posledním hřebíčkem do rakve seriálu. Pochopitelně nás
zajímalo jaký „vzkaz” mohl mít takový emocionální náboj.
Záhadný obrazec, který se ráno o finálové
neděli objevil uprostřed drezurního obdélníku
zkoumal nejprve odborník na paranormální
jevy z oddělení senzibilogie Akademie věd.
Ten potvrdil, že se jedná o unikátní obrazec.
Doposud se agrosymboly, známé spíše jako
kruhy v obilí, vyznačovaly v prvé řadě výskytem v zemědělských plodinách a ve druhé
pak zásadně obloukovými tvary. Toto je poprvé, kdy je symbolem kosočtverec. Akademik
je přesvědčen, že se jedná o vzkaz mimozemské civilizace, ale zatím neumí určit zda
je výrazem pozitivní či negativní energie místa. V každém případě považuje zničení obrazce pořadateli před důkladným prozkoumáním za neomluvitelné barbarství.
Než byl obrazec rozvláčen unikla však jeho fotografie na internet. Se svým vyjádřením okamžitě přispěchala uznávaná světová drezurní asociace „Stop Jumping”, jejíž
zástupci byli symbolem ve středu drezurního obdélníku nadšeni: „Jedná se o nebývale geniální příspěvek českých odborníků ke
světovému drezurnímu hnutí” píší ve svém
prohlášení, „ani českým pořadatelům neuniklo, že většina jezdců má problém se zastavením v X a tak unikátním ohraničením
kritického místa přispívá k výrazně snadnější orientaci. Po zavedení této převratné
novinky na světových kolbištích bude především drezuristy X doslova magicky přitahovat”.
Se svoji hypotézou však přispěl i nejmenovaný pořadatel konkurenčního seriálu, který
má ve svých podezřeních vůči pořadatelům
z Trojského ostrova jasno: „Jedná se zřetelně
o nekalou soutěž při získávání sponzoringu.
Pořadatelé ČDP se doslechli o našich jednáních s významným partnerem a svůj finálový
den zneužili k předvedení toho, jak daleko by
byli ochotni zajít při případné prezentaci francouzské automobilky. Po chladné reakci zástupců firmy Renault, ale předstírají
rozhořčení.”

Starší
v sedle
Podzimní drezurní závody
v Nebanicích s názvem
„Starší v sedle” měly nádherné letní počasí. Soutěžilo
se od stupně -Z- až po -SGs tradiční účastí německých
jezdců. Nedělní St. Georg
vyhrála Carmen Rückner na
CASSIJA (SRN) s 65,088 %
před domácí Karolínou Šimáčkovou s CARUSO V
(61,842 %). Kompletní výsledky naleznete na
www.nebanice.com
V soutěži veteránů nastoupili letos pouze manželé Žižkovi a Vít Čmolík. Jak
je již v Nebanicích zvykem,
zvítězili všichni. V soutěži
skokových veteránů starovali Ing. Jan Šíma, Jaroslav
Rédl a ing. Jan Žižka. Jan
Žižka tak prokázal svoji stále trvající jezdeckou všestrannost. Na fotografii je
manažerka drezurní komise
MUDr. Helena Žižková.

Po úspěšné Jarní ceně se na Suché u Litomyšle uskutečnila druhá „cena”, tentokrát s
přízviskem Podzimní. V sobotu 1. října se
soutěžilo od stupňované obtížnosti do 100
cm až po soutěž -S**- s rozeskakováním.
Zde se rozeskakovali jezdci s jednou chybou. Nejlépe ze souboje vyšla domácí dvojice, letošní oblastní mistři východních
Čech, Rudolf Doležal a APOLLO 4.
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Foto J. Jelínek

Foto J. Jelínek

Výstava Kůň v Lysé nad Labem má po víkendu 23.-25. září za sebou již
18. ročník. I tentokrát se návštěvníkům naší nejstarší koňské výstavy představila téměř stočlenná kolekce koní širokého spektra plemen a každé odpoledne byl připraven tříhodinový program. Ten se jako obvykle skládal z kaleidoskopu všeho jezdeckého. Novinkou bylo atraktivní vystoupení jezdců na
polo pony ze společnosti Prag polo Club. Tato společnost provozuje v areálu bývalého hřebčína Ostrov u Chlumce nad Cidlinou polo klub a netají se
ambicí rozšířit tento sport i v Čechách.
Nejkrásnějším koněm výstavy se v kategorii velkých koní stal tentokrát zástupce plemene American Quarter Horse SMARTEST MAGICIAN, kterého
navíc v Lysé úchvatně předváděl jeho bývalý kanadský majitel (vpravo nahoře). Nechyběla ani velkolepá čtveřice chladnokrevných koní ZH v Písku.
Návštěva i tentokrát překročila 10 000 platících diváků a tak je vidět, že Kůň
v Lysé si stále udržuje velmi slušný standard.
Součástí slavnostního zahájení, (při kterém byla přítomna vedle ředitele
výstavy Jiřího Fechtnera a zástupce ministerstva zemědělství Jiřího Machka
i senátorka Veronika Vrecionová - nahoře), bylo i tradiční udělování titulů
Osobnost výstavy, který každoročně uděluje i naše redakce. V letošním roce jsme se rozhodli ocenit přínos televizní internetové společnosti EquiTV
a cenu si převzal její zakladatel Ondřej Zalabák (dole).
Foto J. Jelínek

V Kolíně na závěr
Kolínská jízdárna pořádá na závěr sportovní sezony 2011 v sobotu dne 8.října tradiční jezdecké závody. Soutěže začínají v 10.00
hod.
V pátek 7. října předcházejí závodům od 15.00 soutěže „Hobby“ pro
začínající jezdce. Podrobnosti na:
www.staj-vaclav-kolin

Páté Pražské
skokové Derby

Pražský jezdecký klub Na Gabrielce pořádá v sobotu 8. října pátý
ročník Pražského skokového Derby. Na programu jsou skokové soutěže -Z- a 110ú120 cm. samotné
Derby se jede na překážkách do
120 cm a parkur obsahuje i terénní skoky do 110 cm. Celkem musí

účastníci závodu překonat trať
dlouhou 1 000 m s 15. překážkami.
Celková dotace je 20 000,- Kč. Plánovaný začátek Derby je cca ve
13.00 hodin.

Poslední výzva
v Opřeticích
Víkend 8.-9. října bude také závěrečným soutěžním na kolbišti JK
Opřetice. Na sobotu jsou zde připraveny oficiální závody s názvem
Poslední výzva se soutěžemi od
stupňované obtížnosti do 100 cm
až po -S**-. V neděli pak mohou
parkur v Opřeticích využít i jezdci
bez licencí a pro ně jsou připraveny čtyři soutěže od 60 do 100 cm.
V sobotu je předběžný začátek
v 9.00 hodin, v neděli pak v 9.45
hodin. Podrobnosti na
www.jkopretice.cz

Equiservis na nové adrese
Ve středu 28. září byl zahájen prodej jezdeckých potřeb společnosti
Equiservis na nové adrese. Nehledejte tudíž vaši oblíbenou prodejnu
v pražských Modřanech, ale musíte se naučit jezdit ze stanice metra Zličín do nedaleké Rudné. Zákazníci zde mají k dispozici ještě více místa
a konfortu než v Modřanech. Majitel společnosti Stanislav Hakr proto
věří, že změna adresy nebude pro nikoho žádným velkým problémem.

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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