CSI** Zduchovice
zrušeno!

Jak se kvalifikovat
na OH?

Referát o CSI*
Zduchovice i oznámení
o zrušení CSI**.

Podrobný výčet podmínek,
které musí jezdci splnit,
pokud chtějí cestovat na
XXX. OH do Londýna
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Čtyřikrát Lipsko
Výstaviště veletržního Lipska se ve dnech 27. dubna až 1. května stalo centrem světového jezdectví. Poprvé v historii bylo pod jednou střechou nabídnuto divákům i soutěžícím sdružené finále
Světového poháru hned ve čtyřech disciplinách. Společnost En Garde má již s pořadatelstvím v Lipsku dlouholeté zkušenosti a tak bylo více než jisté, že bude po organizační
stránce vše dobře zajištěno. Reportáž z místa přináší čtenářům Jezdce Václav Karel Dvořák.

Parzival a zbytek světa
Drezurní soutěže byly zahájeny ve čtvrtek úlohou Grand Prix. Soutěž byla kvalifikací na sobotní KÜR a jejím smyslem je umožnit i soutěžícím seznámit se s atmosférou v hale. Na startu
se představilo sedmnáct jezdců reprezentujících
deset národů. S převahou vyhrála favoritka
Adelinde Cornelissen se 14 letým valachem JERICH PARZIVAL (Jazz) - 80,957%. Na druhou
příčku se překvapivě prosmýkla dánská princezna Nathalie zu Sayn-Wittgenstein v sedle tm.
hnědáka DIGBY (Donnerhall), v osobním rekordu v úloze GP 76,884%. O poznání třetí zůstala
z pohledu rozhodčích domácí Ulla Salzgeber
s vybarveným ryzákem HERZRUF'S ERBE
(Herzruf) - 76,216%. Čtvrtou příčku obsadila
Isabell Werth se 17letým hannoveránem
SATCHMO (Sao Paulo) - 74,818% a pátá byla
další domácí jezdkyně, 29letá Helen
Langehanenberg, s 11letým vestfálským valachem DAMON HILL NRW (Donnerhall).

Hatla už má
sbaleno
V sobotu 14. května se náš uchazeč
o účast na OH v Londýně Jaroslav Hatla
opět stěhuje do Velké Británie. Zde by chtěl
navázat na spolupráci s Pipou Funell a pokusit se získat startovní pozici na XXX. OH.
Poslední příležitost jak tohoto jezdce vidět
v sedle na domácím kolbišti, tak byla při závodech v Mostě v sobotu 7. května, kde startoval s několika mladými koňmi (na fotu
s CAPTAIN HERO).
Jak nám v Mostě prozradil v Anglii bude
mít deset koní. Z ČR jich veze sedm a tři doputují z Irska. I naše zpráva v minulém čísle
Jezdce byla potvrzena. Ve hře je stále ještě
i další nákup. Společně s J. Hatlou odjíždí do
Británie opět i Nicola Ečerová a tentokrát
ještě Miriam Záveská. Obě jezdkyně budou
na ostrovech i soutěžit. Prvním důležitým závodem bude předolympijská zkouška
v Greenwich, která se na budoucí olympijské
trati koná 4.-6. července.

Velké finále
Absolutní vrchol drezurní halové sezóny, proběhl v sobotu. Finále viděla hala zaplněná do
posledního místečka a v ochozech panovala
skvělá atmosféra. Do finále se již nepodívali dva
poslední umístění ze čtvrteční Grand Prix.
Z první části startovního pole je třeba ocenit
poctivý výkon Američana Jana Ebelinga se
14letou hnědkou RAFALCA (Argentinus), stejně
jako britského rutinéra Richarda Davisona
s 12letým vestfálským valachem ARTEMIS

Inzerce
Foto K. Houghton

Skokovým králem SP roku 2011 se stal
Christian Ahlmann na TALOUBET Z
(Florestan). Dobře provedenou a technicky obtížnou sestavu předvedl Belgičan Jeroen Devroe
s 11letým hnědákem APOLLO VAN HET VIJVERHOF (Welt Hit) a zřejmě by si i zasloužil
skončit o pár stupínků výš. Standardní výkon
předvedl i Hans Peter Minderhoud s 16letou ryzkou EXQUIS NADINE (Partout) a trochu za očekáváním zůstala sestava domácí naděje Helen
Langehanenberg s pohledným tmavým ryzákem
DAMON HILL NRW (Donnerhall).
Publiku se velice líbil Švéd Patrik Kittel s ryzákem WATERMILL SCANDIC H.B.C (Solos
Carex) a to také dalo hodně nahlas najevo svoji
nespokojenost s nízkým ohodnocením, kterého
se mu dostalo.

Splašený SATCHMO

Foto K. Houghton

Finálovou trofej si v drezuře podle očekávání
odnesla Adelinde Cornelissen

Na toto finále nebude ráda vzpomínat Isabell
Werth. Začátek sestavy ničemu mimořádnému
nenasvědčoval, ale v polovině úlohy, při pobídce do prodlouženého cvalu, SATCHMO nadskočil a vyletěl naprosto nekoordinovaně dopředu. Isabel ho sice po chvilce zpacifikovala,
(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
ale dostala se do skluzu za hudbou. Snažila se
to dohnat a závěr sestavy byl už hodně nervózní. SATCHMO se pak ještě velmi energicky
ohradil po pobídce ostruhou při přechodu do
piaffy. Hlavní rozhodčí, domácí Katrina Wüst,
ve svém pořadí dokonce zařadila dlouhodobě
nejúspěšnější německou drezuristku na jedenácté místo!
Se smíšenými pocity se dala sledovat i volná
sestava Edwarda Gala. Ze známých důvodů má
na své straně jak přízeň publika tak i rozhodčích,
ale SISTHER DE JEU, i když mají stejného otce,
opravdu není TOTILAS. Její projev je poněkud
problematický, protože jí do správného shromáždění dost chybí a svého jezdce příliš nenese.
Uvolnění a pohoda byla cítit z jízdy Ully
Salzgeber s jejím rýnským valachem HERZRUF'S ERBE. Jezdila na hudbu z populárního
muzikálu Les Misérables a celá její sestava byla
pro publikum příjemným zážitkem. Rušivým elementem byla snad až příliš robustní postava
dvanáctiletého ryzáka.

Celkový výsledek: 1. JERICH PARZIVAL
(Adelinde Cornelissen) NED 84,804%, 2.
DIGBY (Nathalie zu Sayn-Wittgenstein) DEN
80,036%, 3. HERZRUF'S ERBE (Ulla
Salzgeber) GER 78,821%, 4. SISTHER DE
JEU (Edward Gal) NED 77,393%, 5. SATCHMO (Isabell Werth) 77,143%, 6. WATERMILL
SCANDIC (Patrik Kittel) SWE 76,375%, 7.
DAMON HILL NRW (Helen Langehanenberg)
GER 74,946%, 8. EXQUIS NADINE (Hans
Peter Minderhoud) NED 74,321%, 9. APOLLO VAN HET VIJVERHOF (Jeroen Devroe)
BEL 73,768%, 10. ARTEMIS (Richard
Davison) GBR 73,143%, 11. RAFALCA (Jan
Ebeling) USA 72,589%, 12. WINYAMARO
(Catherine Haddad-Staller) USA 70,161%,
13. EDWADOR (Katarzyna Milczarek) POL
69,786%, 14. COME ON lll (Shawna Harding)
USA 67,625%, 15. WEINZAUBER (Robert
Acs) HUN 65,429%.

Čtyřicet tři jezdců, z jednadvaceti zemi se sjelo na finále Světového poháru ve skokových
soutěžích. Konkurence byla vynikající. Ze světové špičky snad chyběli jen mistr světa Philippe
Le Jeune který vypustil halovou sezónu a na poslední chvíli také Rodrigo Pessoa. Chválit parkury Franka Rothenbergera je nošením dříví do lesa a na jeho práci byly slyšet v kuloárech jen samé superlativy.

Ohlasy z tiskové konference

Adelinde Cornelissen na otázku, je-li pro ni
dnešní úspěch satisfakcí po smůle, která ji doprovázela na několika posledních velkých akcích, odpověděla: „Já se nikdy nedívám zpátky.
Vždycky vycházím ze
současné
situace.
Zklamání je součástí tohoto sportu, protože tady
jsou vždycky výkyvy nahoru a dolů." Na otázku,
jak jí chybí intenzivní konkurence o kterou přišla,
když byl loni Totilas prodán do Německa, odpověděla: „Když je někdo
lepší než vy, tak je to velká motivace. Myšlenka na
Totilase mě stále nutila
pracovat velmi tvrdě,
a proto bych mu ráda poděkovala za to, že tu
dneska stojím."
Nathalie zu Sayn Wittgenstein: „Stěží mohu
uvěřit, že jsem skončila
druhá. Udělala jsem si
modřinu, jak jsem se štípala, abych uvěřila, že se
mi to nezdá. Doufala jsem,
že budu mezi prvními šesti, ale druhá, to je nad
všechna má očekávání."
Ulla Salzgeber: „Byla to
první halová sezóna a první
velký
šampionát
s Herzruf's Erbe. Je znát,
že není zvyklý na blízkost
publika, ani na specifickou
Foto K. Houghton halovou atmosféru. Proto
jsem tak šťastná a miluji
Vítězkou drezurního finále se v Lipsku stala Adelinde Cornelissen na ho, protože odvedl skvěJERICH PARZIVAL
lou práci."

Stříbro pro princeznu
Víkend snů zažila Nathalie zu SaynWittgenstein s tmavým hnědákem DIGBY.
Konečně se jí podařilo zdůraznit schopnosti
a hlavně dobrou přípravu svého 14letého valacha. Její volná jízda na Bernsteinovu hudbu
k West Side Story je velmi působivá a princezna
se překonávala. Diváci odměnili její představení
dlouhotrvajícím potleskem.
Královnou večera však byla podle očekávání
Adelinde Cornelissen. JERICH PARZIVAL
v současném drezurním světě nemá konkurenci,
a i když tentokrát neměl svůj nejlepší den, o jeho vítězství stejně nebylo sebemenších pochyb.
Už po několikáté se opakovalo, že v Grand Prix
byl uvolněnější a volnou sestavu absolvoval pod
znatelným napětím. Ale stejně, byl to bravurně
provedený dynamický kür, s nádhernou Čajkovského hudbou, a s technicky náročnými prvky.
Kupříkladu přechod z prodlouženého cvalu do
piruety, nebo piruetu v piaffě vlevo a plynule do
piruety vpravo… Ocenili to nejen diváci, ale
i rozhodčí a čtyřprocentní odstup od nejbližší
konkurentky byl zcela zasloužený.
Bylo to už jedenácté holandské vítězství ve
dvacetišestileté historii drezurního Světového
poháru.

Halovým králem je
Christian Ahlmann

Frank Rothenberger v Lipsku opět potvrdil, že je
mezi současnými staviteli světovou jedničkou

Honebně Kutcher
Maraton skokových soutěží byl jako tradičně
zahájen honebním skákáním. Kurz byl náročný,
ale umožňoval jezdcům technicky zdatných koní si na dvou místech poměrně výrazně zkrátit
trasu. Bylo to ovšem za cenu velmi riskantního
nájezdu na další skok a ne všem, kteří to zkusili, tato kalkulace vyšla. Velmi náročná byla i řada na diagonále skládající se ze dvou návazných zrcadlových dvojskoků. Shození překážky
bylo penalizováno čtyřmi vteřinami a tak někteří účastníci raději moc neriskovali. Čtrnáct jezdců zůstalo bez chyby a ti se také umístili na
předních příčkách. První z penalizovaných byl
až jedenáctý. Soutěž si nejlépe rozejel pátý startující Marco Kutscher, s 15letým holštýnem
CASH 63 (Carthagho). Plynule proplouval všemi finesami parkuru, krátil trasu, jak jen to bylo
možné a vše se zdálo snadné a jednoduché.
Ostatní se ho snažili napodobit, ale nikomu se
to nepodařilo. Nejblíže se dostal Marcus Ehning,
který na poslední chvíli vyměnil svého nejúspěšnějšího koně PLOT BLUE za 12letou hnědku SABRINA (Sandro Boy) a absolutní německý triumf v prvním kole potvrdil Christian
Ahlmann s hřebcem TALOUBET Z (Galoubet
A). Čtvrtý skončil Holanďan Gerco Schröder
s holštýnským běloušem EUROCOMMERCE
NEW ORLEANS (Colbert) a pátá nejstarší
účastnice finále, 53letá Američanka Margie
Engle, se skvělým dánským bílým valachem INDIGO (Indoctro). Překvapivě šestá byla výborná
Novozélanďanka Katie McVean s 10letou
Delphi (Leo Caylon).
Ve druhé polovině výsledkové listiny a prakticky bez šance na celkově dobré umístění, skončili Harrie Smolders, Lars Nieberg, ale i Ludger
Beerbaum nebo např. i stříbrný z loňského
Světového šampionátu v Kentucky Abdullah Al
Sharbatly. Dva z favoritů, Ir Denis Lynch
a Australanka Edwina Alexander, spadli a dále
už nepokračovali.

HICKSTEAD nestárne

Nathalie zu Sayn - Wittgenstein na tiskové konferenci

Druhé kolo se jelo hned následující den a byla jím klasická „155" s rozeskakováním. Parkur
byl hodně těžký, zvláště řada s trojskokem na diagonále, nebo dvojskok a následná stacionáta
s napuštěným bazénem na dlouhé stěně.
Někteří jezdci využili možnosti startovat s jiným
koněm než v první kvalifikaci. S nulou dokončilo
sedm jezdců a další dva inkasovali s jeden bod
za překročení časového limitu.
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Do rozeskakování první nastoupil
Pablo Barrios z Venezuely na 11 leté
G&C QUICK STAR (Quick Star).
Rozjel se velmi nebojácně, ale z rychlého tempa mu spadly dva skoky.
Opačnou taktiku zvolil Španěl Sergio
Alvarez-Moya s elegantním belgickým
hřebcem
ACTION-BREAKER
(Heartbreaker). Jel o šest vteřin pomaleji, ale odměnou mu bylo čisté
konto. McLain Ward z USA v sedle báječného
bělouše
ANTARES
F (Araconit) byl ze všech nejrychlejší,
ale měl smůlu na posledním skoku.
V úžasném tempu a bez chyby, se
předvedl aktuální olympijský vítěz Eric
Lamaze s 15letým tm. hnědákem
HICKSTEAD
(Hamlet).
Gerco
Schröder na EUROCOMMERCE
NEW ORLEANS jel opatrně a čistě. To
Christian Ahlmann s TALOUBET Z velice riskoval a za Ericem Lamazem zaostal jen o tři desetiny. Pravděpodobně
by znovu vyhrál jeho týmový kolega
Marco Kutscher, jenže ten jednou chyboval.

Posbíráno po dvou kolech

Názory

3

Celkový výsledek: 1. (Christian Ahlmann)
GER 4, 2. HICKSTEAD (Eric Lamaze) CAN 10,
3. BMC VAN GRUNSVEN SIMON (Jeroen
Dubbeldam) NED 11, 4. současně CORAL REEF VIA VOLO/DANNY BOY (Beezie Madden)
USA, CASH (Marco Kutscher) GER 12, 6. současně EUROCOMMERCE NEW ORLEANS
(Gerco Schröder) NED, DELPHI (Katie McVean)
NZL, SILVANA DE HUS (Kevin Staut) FRA,
CARLINA/ULYSSE (Pius Schwizer) SUI 13, 10.
ANTARES F/ROTHCHILD (McLain Ward) USA
14, 11. H&M TORNESCH (Malin BaryardJohnsson) SWE 16, 12. INDIGO (Margie Engle)
USA
18,
13.
současně
ACTIONBREAKER/WISCONSIN (Sergio Alvarez Moya)
ESP, CRISTALLO (Richard Spooner) USA 19,
15. CATOKI/SOUVENIR (Philipp Weishaupt)
GER 20, 16. COULETTO/NAPOLI DU RY
(Simon Delestre) FRA 26, 17. současně
G&C QUICK STAR (Pablo Barrios) VEN, LORD
LUIS/LUCIE (Lars Nieberg) GER 34, 19. REGINA Z (Harrie Smolders) NED 45.

Ještě voltiž a spřežení
Celou finálovou sérii ale ještě doplňovala čtyřspřeží a voltiž. Spřežení byla opět obrovskou diváckou atrakcí a sedm finalistů se předhánělo v krkolomných jízdách. V zahajovací mimofinálové jízdě se nejlépe předvedl Australan Boyd Exell.
Naopak poslední místo zbylo na maďarského jezdce Jozsefa Dobrovitze.
Že je současná špička složená ze zkušených
a velmi vyrovnaných jezdců prokázal průběh samotného dvoukolového finále. Právě Jozsef
Dobrovitz dokázal jako jediný zvládnout první kolo
bez chyby a začal být adeptem na titul. Když byl
bezchybný i po druhé jízdě, začalo se schylovat
k senzaci. Nakonec však Boyd Exell exceloval i ve
finále a mistrovský titul putoval do Austrálie. Ze
skvělého druhého místa se radují Maďaři a bronz si
odnesl Ijsbrand Chardon.

Eric Lamaze: „Jezdit koně jako je
Hickstead, je privilegium. Je úžasně
chytrý, ví všechno o rychlosti, o rytmu Eric Lamaze na HICKSTEAD (CAN) skončil nakonec na 2. místě.
a jeho oko vždycky sleduje nejvyšší
Katie McVean 8, Eric Lamaze 6, Ahlmann 4
barieru překážky."
a Kutscher nulu.
Gerco Schröder: „Viděl jsem Ericovu jízdu
Malin Baryard-Johnsson šla velmi dobře, ale
a řekl jsem si, že to se nedá chytit. Tak jsem raH&M TORNESCH nedoskočil závěrečný oxer.
ději jel na jistotu a udělal jsem dobře."
Beezie Madden potvrdila svoji výbornou formu
Marco Kutscher: „Jel jsem příliš ostře do dvoja její kůň ani v tomto kole nezaváhal. Stejně skvěskoku a nepovedlo se to, ale se svým koněm
lý byl i Jeroen Dubbeldam a právě oni dva byli tějsem velmi spokojený."
mi jedinými v obou kolech bez chyby. ANTARES
Po druhém dni byla pořadí z prvních dvou kol
s McLain Wardem shodil stejný skok jako TORpřepočítána na trestné body a před závěrečným
NESCH a stálo ho to v konečné tabulce propad
kolem se v první desítce ocitli: 1. současně
o čtyři místa. Chyby se nevyvaroval ani Gerco
Christian Ahlmann (GER) a Marco Kutscher
Schröder, stejně jako Katie McVean,
(GER) 0, 3. Gerco Schröder (NED) 1, 4. Katie
která navíc jela pomalu. Smůlu měl Eric
McVean (NZL) 4, 5. Eric Lamaze (CAN) 6, 6.
Lamaze když chybu udělal i HICKSTEMalin Baryard-Johnsson (SWE) 8, 7. současně
AD. Suverénní byl Christian Ahlmann.
Kevin Staut (FRA), Pius Schwizer (SUI) a Marcus
Jel v tempu, skvěle točil a TALOUBET
Ehning (GER) 9, 10. McLain Ward (USA) 10.
skákal úžasně. Zůstal na celkových čtyřech bodech a všechno měl ve svých
Dvě kola na konec
rukách Marco Kutscher.
Po dni odpočinku nastoupilo dvacet sedm nejAni na vítězné stupně
úspěšnějších do nervy drásajícího finále. Někteří
z jezdců, kteří vyměnili na 2. kvalifikaci koně, se
V momentě, kdy CASH shodil první
opět vrátili k původním. Oba parkury byly těžké
skok, mohli diváci doufat v rozeskakoa hodně se chybovalo. Přes první se dostalo
vání, druhá chyba ještě znamenala drus nulou šest jezdců a ve druhém jich bylo pouze
hé místo, ale pak přišla třetí a bylo po
pět. Obě kola přešli čistě jenom dva.
nadějích. Marko si vypil kalich hořkosti
První kolo skvěle vyšlo americkým dámám
až do dna a propad na čtvrté místo byl
Margie Engle a Beezie Madden, jejichž koně, INpro něj velkým zklamáním. Špatně se
DIGO a CORAL REEF VIA VOLO, se překonávas tím srovnávali i němečtí diváci. O to
li. Báječný byl Jeroen Dubbeldam a obdiv sklidil
bouřlivěji byl pak oslavován Christian
McLain Ward s úžasným běloušem ANTARES.
Ahlmann. Jeho vítězství znamenalo už
Bez chyby zůstal i vítěz předchozí kvalifikace Eric
devátý německý triumf v 33leté historii
Lamaze a také Marco Kutscher, který tím posílil
Světového poháru. Další místa patřila
naděje na celkové vítězství. Skvěle si vedl i jeho
Ericu Lamazovi a na třetí příčku vystoutýmový kolega Christian Ahlmann, jenže ke konci
pal Jeroen Dubbeldam.
ho štěstí opustilo, když TALOUBET lehce zavadil
Řekli nakonec
o poslední barieru a ta po zaváhání spadla.
„Jsem nesmírně šťastný, že všechDruhého kola se zúčastnilo už jen devatenáct
no v co jsem doufal, se uskutečnilo."
dvojic. Před závěrečným parkurem měly
řekl vítězný jezdec. „Taloubet byl dokoMadden a Baryard-Johnson 12 bodů,
nalý celý víkend a jediná chyba, kterou
Dubbeldam 11, McLain Ward 10, Schröder 9,
jsme udělali, byla moje. Je to velice silný a obratný kůň se skvělou skokovou
technikou. Dosud však neměl žádnou
větší zkušenost s podobným šampionátovým konkurem a tak mě velice potěšilo, jak to skvěle zvládnul."
Druhý umístěný Eric Lamaze byl také spokojený. „Prožil jsem báječný týden a nemohl jsem žádat víc.
Hickstead vlastně zase začíná. My
jsme toho moc za zimu nenaskákali,
a tak jsem velice spokojený s tím, jak Vítězem finále Světového poháru čtyřspřeží se stal Boyd
všechno dopadlo."
Exell (AUS)
Jeroen Dubbeldam připustil, že neztrácel naději ani v době, kdy propadl až na jedeČR zastupoval Klouda
náctou příčku. „Musíte pořád doufat a já jsem věJediným zástupcem ČR ve finále Světových
řil, že půjdu nahoru. Věděl jsem, že Simon má
pohárů byl v Lipsku voltižér Lukáš Klouda.
skvělou formu. Měl jsem báječný pocit už v první
Finále SP ve voltiži se konalo vůbec poprvé
kvalifikaci, jenže v pátek jsme udělali dvě nešťasta systém je ještě velmi mladý. V každém případě
né chyby. I tak jsem cítil, že to dneska vyjde!"
se náš reprezentant kvalifikoval do nejlepší šesKompletní výsledky naleznete na
(Pokračování na str. 4)
Jeroen Dubbeldam
www.engarde.de

4

XIX. ročník | číslo 9
13. 5. – 26. 5. 2011

Reportáže

Čtyřikrát Lipsko
(Dokončení ze str. 3)
tice a ČR tak měla v Lipsku svého finálového zástupce.
Náš jezdec navázal pro letošní rok spolupráci s významnou voltižní osobností, německým
mistrem světa Kai Vorbergem. Ten po MS
v Kentucky prodělal operaci zad a pokračování

závodní činnosti zatím neřeší.
V letošní sezóně tak nabídl
Lukášovi hlubší spolupráci a hned
na výkonech v Lipsku to bylo
znát.
Soutěžní program voltižního finále se nestandardně skládal ze
dvou volných jízd. První se konala v malé hale. Voltižním koním
zde dělala problémy velkoplošná
obrazovka, ke které bylo bohužel
velmi blízko. Právě ona
zavinila neklidný průběh prvního kola a problémy měla řada koní.
U našeho reprezentanta vyústila až v pád,
který tak významně
ovlivnil celkové umístění. Ve druhém kole byla
volná jízda již skutečně
vynikající a málem to
stačilo na “medailovou”
pozici. I tak je 4. příčka
jedním
z
vrcholů
Kloudovy kariéry. Nyní
je
Lukáš
opět
v Německu a s Kai
Vorbergem se připravuje na start v Belgii a tak
se nechme překvapit,
zda tato spolupráce vyústí i v tušený start na
CHIO Aachen. V Lipsku
zvítězil úřadující mistr Šárka Čapková - CHESTER
světa Švýcar Patric
le 3 nebyl schopen vypořádat a tak náš jezdec
Looser.
žádné body do seriálové soutěže nezískal.
V programu však byly i tři úrovně Amateur
Tour od 115 cm do 140 cm. Zde startovaly také
Na česká jména se však dalo naradvě české jezdkyně Šárka Čapková a Adéla
zit i na parkuru. Na PartnerPferd doraPůlpánová. Soutěže si užila především Šárka
zil Filip Doležal, který po loňském úspěchu dostal pozvání k účasti v zahaČapková, která na COOPER S (115 cm) a na
jovacím závodě letošního celoevropCHESTER (125 cm) dvakrát vyhrála. V samotského seriálu Youngster Cup (140 ném finále na hlavním kolbišti pak skončila na
145 cm). Bohužel ve stájích u Doležalů
CHESTER (125 cm) čtvrtá. Ve stejné soutěži se
byl k dispozici pouze robusní KENWOumístila i Adéla Půlpánová na AURENA, a to na
OD, který se s malým kolbištěm v ha7. místě.

EY Cup a SML Tour

Lukáš Klouda

edím na tribuně v Lipsku již čtyři dny. Sleduji sportovní program
nabitý světovými jmény a stejně světovými výkony. Ani na chvilku
se člověk nenudí. Nejlepší drezurní dvojice světa, extrakt skokového jezdectví, neuvěřitelné gymnastické výkony voltižérů a strhující jízdy
světových driverů. Při parkurech navíc absolvuji i stavitelské školení.
Vychutnávám připravené obtíže kurzu, které jsou však s milimetrovou
přesností ještě na hranici korektní řešitelnosti.
Díky tomu, že byla před dvěmi desetiletími poražena komunistická zvůle, viděl jsem již podobných závodů mnoho. Ale vždy jsem znovu a znovu
udiven. Při prohlídkách parkurů si opět říkám - tak toto je to nejtěžší, co
jsem dosud viděl. To dobře překoná jen málokdo. A pak se postupně začnou výkony, buď bezchybné či pouze s lehounkými chybami, kupit jeden
za druhým.
Přiznám se, že nejsem zcela typickým fanouškem vrcholového jezdeckého sportu. Na tribuně sice sedím fascinován, ale současně se mi v hlavě honí sportovně kacířské myšlenky. Myslím na tu obrovskou armádu poztrácených koní na té stále strmější cestě na vrchol. V záplavě hlučné hudby, frenetických ovací a světelných efektů myslím na ty, kteří tu k naší potěše krouží a naivně uvažuji: Dostanou se tito čtyřnozí gladiátoři alespoň
občas z letištních ploch, přepravníků na dálnicích a konkůrových stanových stájí ještě někdy do lesa, či jen tak zacválat na pole? A hned tu myšlenku zavrhnu. Určitě ne. Už to nejsou koně, jsou to jen žoky peněz. A najednou znejistím. Jak se radovat z předváděného a nepodlehnout tísni.
Stejně jako všichni jsem fascinován drezurním projevem Švéda Patrika
Kittela s WATERMILL SCANDIC, ale vzápětí se od poučenějších kolegů
dozvídám, že právě on byl jedním z odhalených trapičů v rollkurové aféře.
Stejně jako většina obdivuji ve skokovém finále neuvěřitelné schopnosti
ANTARES F McLain Warda. Jen obtížně se ale snažím zapomenout na minulost tohoto amerického jezdce a na jeho problémy s nedovolenými prostředky
ovlivňující citlivost koňských nohou. Skutečně se těším na soutěže čtyřspřeží,
které mě nepřestávají fascinovat jako zhmotnění historie naší civilizace. Ale
ani ti nejlepší již nejsou v honbě za setinami schopni provést spřežení překážkou elegantně. Většina koní působí zmateně a jen se překotně a poplašeně snaží pochopit, co je chtěno.
Vidět ty nejlepší je úžasné. Jak dokáží zvládnou předkládanou obtížnost je
neuvěřitelné a až trochu nepochopitelné. Tak jako ve všech současných vrcholových střetnutích již není místo myslet na ty, kteří byli jen o málo horší.
Kdo by se zajímal o poražené. Centimetr znamená zapomnění.
Pro mnohé ostatní, tak jen s těžko pochopitelným uvolněním, nechávám při
návratu ten fascinující mumraj za sebou. Těším se do domácí stáje. Na koně,
kteří si mohou dovolit dělat chyby a přesto je budeme mít roky rádi. Má nejistota však trvá. Vím, že se již nezměním. Po konfrontaci se současným vrcholovým sportem se i trochu za svůj staromódní přístup stydím. Ale i proto Vám
to vše sděluji.
Cyril Neumann
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Kvalifikace pro OH 2012 v Londýně
Sezóna 2011 je důležitá především jako kvalifikační pro londýnské OH. Započítávat se budou výkony mezi 1. lednem 2011 a 17. červnem 2012

Všestrannost
Koncepčně se snaze o postup na své třetí OH
věnuje v ČR zatím pouze radimovický tým Horse
Academy a Jaroslav Hatla. I pro něho však bude
postup na třetí OH velkým oříškem.

Co se započítává?
Body do olympijské kvalifikace se budou získávat v soutěžích úrovně tří hvězd a těžších. Bez
ohledu na pořadí v soutěži, musí soutěžící zvládnout závod s minimálně 50% bodovým ziskem
v drezuře. V crossu nesmí získat více jak 20 bodů
v soutěži CCI a v CIC pak musí být na překážkách
nula. V CIC lze čas překročit o max. 90 s., ve čtyřech hvězdách pak ne o více než a 120 s. Na parkuru nesmí být penalizace vyšší než 16 bodů. Tyto
minimální limity musí splnit i dvojice kvalifikující se
v rámci národních týmů.

Jedenáct týmů
Na startovní listině OH je 75 míst. Okolo 50 ale
“zaberou” jezdci národních celků. Těch se k OH
kvalifikuje celkem jedenáct. Mohou být složeny
z minimálně tří, ale maximálně z pěti dvojic.
Kvalifikační systém již zaručil postup pěti nejlepším týmům z loňského MS v Kentucky. Tým na OH
tak bude mít Kanada, Nový Zéland, USA,
Německo a Belgie. Jistou účast má i tým hostitelské Velké Británie.
Dvě další místa získají nejlepší celky z ME
v Luhmühlenu (mimo již kvalifikovaných zemí).
O dvě místa se utkají země při PanAmerických
hrách. Další místo si zajistí jeden ze států zemí skupiny F a G (Afrika, Oceánie, střední východ a jihovýchodní Asie). Tyto země se o postup utkají v rámci CCI*** Blenheim ve dnech 8.-11. září letošního
roku. Zde by ráda uspěla Austrálie, ale na OH chce
i Jižní Afrika nebo Japonsko.
O zbylých cca 25 pozic pak svedou boj jezdci
ostatních států. Na tomto poli se o postup utká
i Jaroslav Hatla. Jména olympioniků budou vybrána podle žebříčku olympijské kvalifikace. Do něho
budou jezdci sbírat body při soutěžích úrovně tří
hvězd a těžších. Body budou ale určeny pouze
dvojicím, které splní výkonnostní kritéria (viz výše)
a určeny budou pouze 25% jezdcům ze startovního pole.

Před OH změna pasu
Jaroslav Hatla se však obává, že tentokrát bude
boj o kvalifikační místa ještě obtížnější. Pro řadu
jezdců je start v londýně velmi prestižní záležitostí
a tak již byly i zaznamenány u několika jezdců účelové změny státního občanství.

Skoky
Stejně jako ve všestrannosti i skoková olympijská
soutěž má k dispozici 75 míst. V národním týmu budou maximálně čtyři jezdci. I každý potencionální
olympionik ve skákání musí splnit minimální výkonnost. Tou je max. 8 bodů v 1. a 2. kole kontinentálního šampionátu nebo ukončení všech kol této soutěže. Jako potřebné potvrzení olympijské výkonnosti
bude také považován bezchybný výkon na vybraných soutěžích Světového poháru na otevřených kolbištích, čistě absolvovaná GP na vybraných CSI3*,
max. 4 body na vybraných CSI4* anebo 8 bodů na
CSI5*. Výkonnost pro OH lze také prokázat výkonem
maximálně 4 body ve vybraných Pohárech národů.
Po MS v Kentucky mají zatím start na OH zajištěny týmy Německa, Francie, Belgie, Brazílie,
Kanady a Austrálie a pořadatelská země. Tři místa jsou určená nejlepším celkům při ME v Madridu
(mimo již kvalifikované země), tři pozice získají
i nejlepší celky v rámci PanAmerických her. Jedna
pozice je připravena pro nejlepší celek ze zemí
skupiny F a za země skupiny G získala postup do
Londýna v rámci MS v Kentucky Austrálie. Celkem
bude v Londýně 15 družstev.

Boj o dvě pozice
Pro jezdce ze skupiny C (střední a východní
Evropa a střední Asie) jsou vyhrazena dvě místa.
O postup bude rozhodovat pozice na olympijském
žebříčku, který bude uzavřen 1. března 2012.

Drezura
Drezurní soutěž v Londýně bude mít 50 míst
a v týmu jedné země může startovat max. pět jezdců. Tým pro soutěž národních celků budou tvořit tři
dvojice. Třicettři míst tak
zaplní jezdci 11 týmů,
které se kvalifikují do soutěže družstev.
Ke startu na OH bude
opravňovat tato min. výkonnost: dvojice musí být

Britská jezdkyně Marry King prokázala ve druhém závodě série HSBC FEI
Classic, že ve všestrannosti je důležitá především zkušenost. Po třetím
místě v zahajovacím závodě v Badmintonu obsadila o týden později
v Kentucky ve dnech 28. dubna až 1. května s koňmi KINGS TEMPRESS
(foto) a FERNHILL URCO obě první příčky. Se ziskem 25 bodů se tak vyhoupla do čela průběžného pořadí před Mark Todda a Piggy French.
Dalším závodem série je CCI v Luhmühlenu ve dnech 16.-19. června.

5

v úrovni GP min. dvěma rozhodčími rozdílné národnosti hodnocena 64% a více. Tento výsledek
musí být dosažen na CDI 3-5*, CDI-W nebo CDIO.
V Kentucky se zatím kvalifikovaly celky
Nizozemí, Německa, USA a start má zajištěna
i hostitelská země.
O další místa svedou jezdci souboj při ME (tři
nejlepší mimo již kvalifikované). O další dvě místa
budou země bojovat při PanAmerických hrách
a dva celky se mohou kvalifikovat ze zemí skupiny
F a G (viz všestrannost), pochopitelně pouze při
splnění výkonnostních limitů.
Na základě olympijského kvalifikačního žebříčku
mají po jednom postupovém místě pro soutěž jednotlivců zaručeny země ze sedmi regionálních skupin. ČR figuruje ve skupině C, jako jedna ze zemí
střední a východní Evropy a střední Asie. Pro
všechny tyto státy je na OH pouze jediná pozice.

V Sopotech bez bodů
Jezdci všestrannosti se vypravili ve dnech 28.
dubna až 1. května k první větší zkoušce do polských Sopot. Zde nabídl rozpis soutěž CIC*, CIC**
a CIC***. Původně ohlášená účast Jaroslava Hatly
ve třech hvězdách s WESTVIND DIEGO se nakonec nekonala, ale i tam měla ČR v nejtěžší soutěži hned dva zástupce. Tradičně se o zisk bodů pro
olympijskou kvalifikaci pokusil Petr Veselovský na
MONARCHA a ke svému premiérovému startu
v této obtížnosti nastoupil i Petr Pejřil s PASTOR.
Vzhledem k obtížnosti a techničnosti kursu terénní zkoušky zvládl první start slušně a dokončil
pouze s 20 body za neposlušnost při seskoku do
vody a penalizací za překročení času. Oba naši
zástupci však téměř uzavírali výsledkovou listinu.
Jaroslav Hatla využil zájezd k prvnímu startu
v sedle KILLOSSERY HARVEY a skončil v CIC*
na 26. místě. Zde byla z našich nejlepší Nicola
Ečerová na ALVAR na 16. příčce. Ve dvou hvězdách si nejlépe vedl Jiří Machovec s ALNAKI, kteří skončili sedmnáctí.
Petr Pejřil by nyní chtěl zkusit opět tříhvězdovou
obtížnost a chystá se na zájezd do Bialeho Boru.
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CSI* Zduchovice
Letošní první mezinárodní skokové závody se
konaly ve dnech 28. dubna až 1. května ve
Zduchovicích. Dorazilo téměř 200 koní ze sedmi
zemí s masivní ekipou Polska. Závody byly pro
juniory a mladé jezdce kvalifikací na ME. Rozpis
obsahoval soutěže od pony až po Big Tour.

Dvě česká vítězství
Ze všech 25 soutěží se z vítězství pouze dvakrát radovali čeští jezdci. Ve čtvrtek to bylo díky
Michaele Krulichové na LEIKA DU CHALET
v dvoufázové soutěži 120 cm v rámci Small Tour.
V sobotu se v Big Tour (140 cm) prosadila nejrychlejší bezchybnou jízdou Chiara Szitášová na
LANZOR 2.
Nejvíce českých účastníků bylo v rozeskakování finále Medium Tour (130 cm). Bezchybně
zajelo z 24 startujích sedm dvojic. V rozeskakování se vedle Čechů objevili zástupci Německa
Franziska Stein (JAMAIKA R) a Robert Bruhns
(KIARA 77). Ti měli navrch a obsadili první dvě
příčky. Dobře si vedl s oběma koňmi EBONY
a CANDIDA David Fialka a umístil se na 3. a 4.
místě.

GP pro Wojciecha Dahlkeho

Foto K. Návojová

Ludvíkova obhajoba
O víkendu 7. - 8. května se v brněnském areálu
na Veveří konalo druhé kolo Skokového poháru
České pojišťovny. Na startu byli i jezdci ze
Slovenska. Stavitelem parkuru byl tradičně Robert
Smékal.
V sobotu byl vrcholem parkur stupně -STa z více jak 50 dvojic se 20 koní probojovalo do rozeskakování. Zvítězil Jiří Luža s SHERLOCK
HOLMES - S (Stáj Schneider).
Na start nedělní VC (-T**-) se postavilo 23 dvojic. Do finále postoupilo devět nezchybných a jedno místo zbylo i na jednou chybujícího Jana Štětinu (VERY EASY - S). Nejtěžší pro jezdce byla pasáž kolmého skoku následovaná na čtyři cvalové
skoky kombinací oxer a kolmý skok na jeden cvalový.
Ve finále se o poznání více chybovalo a pouze
dvě dvojice dokázaly dojet bezchybně. Prvnímu se
to povedlo Zdeňku Žílovi na SAFÍR 14 (JK
Chotěbuz) a hned vzápětí jedoucímu loňskému vítězi VC Brna Ludvíku Jandourkovi tentokrát na
ABC CATARO Wepol. Tato dvojice měla lepší čas
a tak jezdec své loňské prvenství obhájil. Třetí
skončil Aleš Opatrný na QUORUM G.
Protože se jednalo pouze o dvoudenní závody,
neprobíhala zde rámcová soutěž Amatér Tour.
V Dance and Jump Czech Junior Cup zvítězila
Alžběta Vojtková. Další kolo Skokového poháru
České pojišťovny se uskuteční ve dnech 20. - 22.
5. v Ostravě.
K. Návojová

Celkem 26 dvojic nastoupilo do finále GP
(140cm). Trasa parkuru obsahovala tři dvojskoky. Mnoho chyb bylo ke konci parkuru, kde
byl v oblouku obtížný oxer. Na něm chyboval
i nejlepší český jezdec Aleš Opatrný, který
s koněm TITAN R.S skončil šestý. Pouze dva
jezdci dokončili
bezchybně,
další dva měli
jeden trestný
bod za čas.
Polský jezdec
Wojciech
Dahlke
na
CASSIUS PG
využil v rozeskakování výhodu závěrečné
startovní

Jedno z českých vítězství zařídila ve Zduchovicích Chiara
Szitášová na LANZOR 2.

Foto R. Němcová

Radek Nesvačil (NH Kladruby n.L.) potvrdil svoji výkonnost a v kategorii dvojspřeží zvítězil při závodech v Semicích, které se konaly 6.-7. května

pozice a zvítězil. Druhé umístěné Nicolettě
Stein nevyšel jeden z obratů a musela najet
skok napodruhé.

Zrušené dvě hvězdy
Zduchovičtí pořadatelé měli nyní na programu
ve dnech 20. - 22. května další mezinárodní závody, tentokrát již na úrovni dvou hvězd. Bohužel
pro menší počet přihlášek, který by nedovoloval
zvládnout ekonomiku tak rozsáhlých závodů, byl
druhý zduchovický CSI odvolán.
K. Návojová

Třikrát v Linzi
Pořadatelé v Linzi roztočili kolotoč jarních závodů, který vrcholí čtyřhvězdovým CSIO o tomto víkendu (11.-14. 5.). Česká republika zde
vstupuje do letošní soutěže o Pohár národů.
V pohárovém týmu je Josef Kincl, Aleš Opatrný,
Jiří Luža a Nathálie Crnková. Za ČR startuje
i v Rakousku působící Alena Machová.
Startovní listiny obsahují jezdce z 22 zemí
a ozdobou je nejen vítěz SP z Lipska Christian
Ahlmann, ale např. i Rodrigo Pessoa, Pius
Schwizer a celá řada dalších jmen.

Crnková a Luža nanečisto
Před 14 dny, 28. dubna až 1. května, si z našeho pohárového týmu při CSI**, kolbiště v Linzi
vyzkoušeli Nathálie Crnková na CONGO KING
Gain a Jiří Luža s RONALDO a LAND REBEL
S. Především Nathálie Crnková mohla být spokojena. Po velmi dobrých výkonech v pátek (9.
místo V Gold Tour) a sobotu (3. místo v Silver
Tour) překonala kurs nedělní GP Linz s jedinou
chybou. Jiří Luža na RONALDO dokončil s 9 body. Tento jezdec na LAND REBEL-S však byl
v předchozím finále Silver Tour čtvrtý.

Ještě jednou CSI**
O týden později (6.-8. května) se v Linzi opět
skákalo a za ČR u toho byly Barbora Tomanová,
Veronika Krajníková a opět Alena Machová.
Všechny jezdkyně získaly umístění. Ve Velké ceně Linze (145 cm) startovala Barbora
Tomanová na KOHEN, Veronika
Krajníková s BALIRINA (obě 13 bodů)
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Reportáže

Česká drezurní reprezentace se 29. dubna -1. května zúčastnila CDI3*
v polském Radzionkowu, kde rozpis nabídl soutěže od pony až po Grand
Prix. V české ekipě byly Kateřina Rosická (pona EMIL-R), Kamila Kotyzová
(ALICE a LITTLE JOE), Lucie Soustružníková (LALIQUE) a ve velké rundě
startovaly Alena Zeusová na CORRADO AZ a Ema Jančářová s ATHOS 7
(foto). Do finálového Kür GP postoupila Ema Jančářová se ziskem 63,7%
v IM 2 (8. místo) a 63,9% v Grand Prix (7. místo). V nedělním küru získala
64,6%. Zvítězil několikanásobný mistr Polska Michal Rapcewicz
s RANDON.

TJ Sokol hřebčinec Písek
(zal. 1903) si dovoluje upozornit,
že ve dnech 18.-19. června pořádá
již V. ročník Ceny českých chovatelů
na kolbišti Zemského hřebčince Písek.
Vypsáno je celkem osm soutěží
(ZL - 2x ST**), z toho tři soutěže pro
koně českého chovu (sobota), v neděli
zároveň OM JC kraje žen a seniorů.
Finanční ceny celkem min. 199 000,- Kč.
Schválený rozpis na stránkách ZH Písek a Jihočeské
oblasti ČJF.

Těšíme se na Vaši účast.

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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Foto J. Bělohlav

Foto J. Gebauer

Ve Frenštátu pod Radhoštěm se 1.
května konala Majová cena.
V hlavní soutěži -S**- startovalo 30
dvojic. Po rozeskakování šesti koní
zvítězil Marek Klus na NAOME DE
L’HERIBZ'US ze Stáje Newport.

Další kvalifikace Zlaté podkovy, se
konala 30. dubna a 1. května ve
Dvorečku u Jindřichova Hradce.
Součástí závodů byl i oblastní přebor a mezi mladými jezdci byla nejlepší Barbora Kutílková na ALBORG
Smutná zpráva zaskočila všechny
přátele bývalého jezdce všestrannosti Petra Plundráka, který 3. května ve
věku 67 let podlehl v brněnské nemocnici dlouhodobé chorobě.
Jeho jméno bylo spojeno především
s TJ Žižka Brno, později TJ Pegas
v Moravanech. Aktivní jezdecká éra
vrcholila na přelomu 70. a 80. let ve
spojení s koňmi Hektor a De Boa.
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