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Třetí byla Ostrava
Víkend 18. - 20. května patřil ve skokovém sportu třetímu kolu Skokového poháru české
pojišťovny, které se konalo v rámci 48. ročníku Velké ceny Ostravy. Jezdci spřežení se vydali
ke svým letos již druhým mezinárodním závodům do Police nad Metují. Nejprve se pojďme
podívat do Ostravy.

Zahajoval Hentšel
V ostravské Staré Bělé se od pátku 18. května
konalo třetí kolo Skokového poháru České pojišťovny. Zahajovací den byl nejvyšší soutěží skok S**-, kde se nejvíce dařilo domácímu jezdci Marku
Hentšelovi na SANDINO. V konkurenci 48 dvojic,
mezi kterými byli i jezdci z Polska a Slovenska, byl
Marek Hentšel nejrychlejší z 13 účastníků rozeskakování. Druhá za ním skončila Lucie Strnadová na
ATLANTA 12. O kvalitách této jezdkyně svědčí skutečnost, že byla v rozeskakování i se svým druhým
koněm WIEDARTHE. Ještě úspěšnější byl ovšem
vítěz. Ten v postup do rozeskakování proměnil
všechny tři starty a nebýt Lucie Strnadlové, obsadil
by nakonec i všechny tři první příčky. Takto byl na
SAURON Fitmin třetí a na CRYSTAL čtvrtý.

Memoriál plk. Jana Havla
Sobotním vrcholem byl Memoriál plk. Jana Havla -ST**-, který prověřil aktuální formu před nedělní Velkou cenou Ostravy. Na start se postavilo 45
dvojic. Dlouho to vypadalo, že se rozeskakování
diváci nedočkají. Jako první dokončil parkur Pavla
Hudečka bez penalizace Jiří Skřivan s klisnou
KALLISTO. Na dlouhou dobu byl jediným. Až
Foto K. Návojová

v druhé polovině startovního pole se to podařilo
další šestici jezdců.
Přes nevýhodu prvního startujícího si Jiří Skřivan rychlou a bezchybnou jízdou zajistil vítězství.
Ostatní jezdci při snaze o ještě rychlejší čas vždy
minimálně jednou chybovali.
Po všechny dny byli pořadatelé chváleni za velmi kvalitní povrch. Velká cena Ostravy je jednou
z posledních, která se ještě jezdí na tradičním travnatém povrchu. Pořadatelé z Baníku Ostrava dokazují, že i tráva může být pro koně dobrým povrchem, i když to dá hodně práce. Za poslední dva
roky prý při několika úpravách podkladu navezli na
kolbiště na 200 tun písku!

Junioři i amatéři
Na obdobném kurzu se jelo i kvalifikační finále
Equiservis Amateur Tour (-ZL-) a mezi 15 kvalifikovanými zvítězila po rozeskakování jediná bezchybná Nicol Polášková na TERCIER. (TJ Slovan
Frenštát).
Z ostatních soutěží na sebe upoutala pozornost
především kvalifikace Kolowrat Junior Cup hodnocená na styl jezdce. Prvenství si odnesla Francesca Kolowrat-Krakowská na TAROLA D (JK Kolowrat). Vůbec nejlepší hodnocení od stylových rozhodčích Zdeňka Goščíka a Vladimíra Hrušky získala Tina Šalková. Ta však s klisnou MERRA
jednou chybovala a ztráta 0,5
bodu ji odsunula na třetí příčku.
Druhá, s minimální ztrátou na vítězku, skončila Hana Dostálová
v sedle klisny ANDROMEDA 2.
Nedělní Velká cena pak byla
skutečným vyvrcholením závodů a vedle napínavého průběhu
nabídla i dojemným konec.
Vítězství ve třetím kvalifikačním
kole Skokového poháru České
pojišťovny obhájil po roce
opavský Jiří Hruška, a to i přes
to, že jeho stájová jednička
ARISTO-Z zůstal doma.

Foto D. Valentová

Osvěžení české
drezurní scény
Šárka Charvátová se vrací do české drezurní špičky. Počátkem května přivezla do
ČR z Holandska 13letého valacha SAINT
TROPEZ, se kterým startuje za jezdecký
klub NH Car Praha. Hned po 14 dnech se
s ním vydala CDI* do slovenského Pezinoku
(11.-13. 5.), kde zvítězila IM I Kür. Porazila
nejen všechny české konkurenty, ale i maďarského Gyulu Dallose. Dá se tedy předpokládat, že máme zajímavou dvojici pro národní šampionát. Před domácím publikem se
SAINT TROPEZ poprvé představí při ČDP
v Borové tento víkend (26.-27.5.) a v plánu
má i start na domácím CDI v Brně na Panské Líše.

Inzerce

Vítězství v Jaszkowu

Jiří Hruška již podruhé vyhrál Velkou cenu Skokového poháru. Na
ESPRI 2 obhájil své loňské vítězství ve Velké ceně Ostravy.

Minulý týden (11.-13. 5) totiž
s tímto fenomenálním plemenným hřebcem absolvoval závody v polském Jaszkowu (CSN),
kde vybojoval v nejtěžších soutěžích dvě prvenství, z nichž
jedno skutečně cenné ve
vrcholu závodů ve Velké ceně.
První prvenství dokázala
dvojice Hruška - ARISTO Z
ve
dvoufázovém
skákání
(140/140), kde byla naše dvojice nejrychlejší z šestice bezchybných. Celkem startovalo 46
dvojic. Na start Velké ceny Jazskowa (145) se postavilo 28 koní. Do rozeskakování postoupilo
šest dvojic a Jiří Hruška byl
rychlejší z dvojice v rozeskako(Pokračování na str. 2)
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Třetí byla ...

Žebříčky po třech
kolech
Po 3. kvalifikačním kole Skokového poháru se vedení ujal
Jiří Skřivan s 33 body, který dosud bodoval ve všech kolech.
Jiří Hruška je s 30 body druhý.
Vítězka předcházející Velké ceny Brna v Ostravě nestartovala
a posunula se tak na třetí místo.
Velké ceně předcházela nejvyšší soutěž juniorů započítávaná do seriálu Kolowrat Junior
Cup -S**-. V pouhé čtveřici startujících koní obsadil první dvě
místa Jiří Tměj na CORSIKA
Mag a ŽANE Mag, který tak
upevnil svoji pozici na čele juniorského seriálu.
Kompletní výsledky naleznete
na www.skokovypohar.cz

(Pokračování ze str. 1)
vání bezchybných a zvítězil před Agatou Mizgier
na LALLIJA.
(Kompletní výsledky z Jaszkowa naleznete na:
www.swiatkoni.pl)

ESPRI to zvládl
Jiří Hruška startuje nyní na ARISTO Z ve čtvrtém kole Skokového poháru v Pýrově (Velká cena
Kolína -T**-) a proto vzal do Ostravy méně zkušené koně. Přesto, že startoval na teprve osmiletém
valachovi ESPRI 2 (premiéru v jeho sedle na středně těžké úrovni absolvoval také v Jaszkowu), ve
Velké ceně (-ST**-) se již dvojice představila v tom
nejlepším světle. Základní kolo zvládli bezchybně
a mezi 32 koňmi se probojovali do finále pro nejlepších deset. Zde se vedle sedmi bezchybných,
objevily i tři dvojice s jedním shozením.
Jiří Hruška na ESPRI 2 dokázal zvládnout čistě
i finále. S přibývajícími body na kontě soupeřů se
nakonec ukázalo, že byl jediným.
Ohrozit se ho nepodařilo ani favorizovanému Jiřímu Skřivanovi na KALLISTO, který nakonec inkasoval 8 bodů a musel se spokojit s 5. příčkou.
Většina účastníků finále chybovala na kolmém
skoku číslo 5 (150 cm).

Vzpomínka na Jaroslava Hrušku
Jiří Hruška se tak mohl radovat z dalšího důležitého úspěchu. Při slavnostním vyhlášení výsledků pak své ostravské vítězství věnoval symbolicky
strýci Jaroslavu Hruškovi, který v pátek 11. května
po krátké a těžké nemoci zemřel ve věku 56 let.
Jaroslav Hruška byl dlouholetým členem Jezdeckého klubu Opava - Kateřinky, který řadu let úspěšně reprezentoval. V tomto okamžiku se málokterý divák ubránil dojetí, tím spíše, že většina
z nich Jaroslava Hrušku dobře znala.

Diváci se lekli
Na druhém místě se ve Velké ceně Ostravy
umístil stájový kolega Jiřího Hrušky Karel La-

V Ptýrově od čtvrtka,
v Litomyšli na písku
Nyní se v Pýrově jede čtvrté
kolo (32. Velká cena Kolína)
a pro obrovský zájem startujíStylovou soutěž juniorů vyhrála Francesce Kolowrat-Krakowská na cích se zde soutěží již od čtvrtka 24. května. Pořadatelé byli
TAROLA D
k rozdělení programu prvního
dne donuceni po tom, co se soutěžící přihlásili
mich na GEORG a třetí příčku vybojoval René
k téměř 550 startům.
Olšák s FAUST 1 (Stáj Nešpory). Divácká účast
byla pro pořadatele příjemným překvapením.
Dalším kolem pak bude 14. Velká cena LitomyšPřes souběh s hokejovým MS a zápasem české
le (8. - 10. června). Ta se doposud vždy konala na
reprezentace o bronzovou medaili byly ochozy
kolbišti Za primátorskou hrází na trávě. Letos se
kolbiště zcela zaplněné.
pořadatelé rozhodli přenést konání závodů do areNepříjemností finále byl ošklivý pád Marka
álu hřebčína Suchá, kde je nově vybudováno
Hentšela se SANDINO, při kterém většina divákolbiště 65 x 75 m s moderním pískovým poků jenom zatajila dech. Otřesený SANDINO
vrchem s geotextílií. Stejný povrch má i pracoviště
vstal, ale viditelně odlehčoval pravou přední no(25 x 65 m). Travnatá kolbiště Velkých cen tak zbudou skutečně již pouze na severní Moravě a na
hu. Naštěstí se nakonec ukázalo, že se „jen"
trávě se tak bude po Ostravě jezdit ještě v Opavě
ozubem lehce poranil na hrudi a poslední zprá(22. -24. června) a ve Frenštátu pod Radhoštěm
vy z Ostravy naznačují, že bude SANDINO
(14. - 16. září).
v nejbližších dnech zcela v pořádku.

Týden po CSIO se do Linze vypravila trojice českých jezdců k CSN B*.
Vedle řady umístění přivezli Klára Damborská, Jaroslav Jindra a Milan
Severa i dvě vítězství. Prvního docílil Milan Severa na CASINO ROYAL
(foto) v soutěži -L- a druhé získal Jaroslav Jindra na BAELDARLO, když
vyhrál parkur M (135 cm). Jaroslavu Jindrovi se s tímto koněm vydařil i závěr závodů. V neděli 20. května byl na BELDARLO po rozeskakování
šesti koní druhý v hlavní soutěži (140 cm).

Foto K. Návojová
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V Polici nad Metují poprvé mezinárodně
Sportovní klub Fagone v čele s Karlem
Nývltem uspořádal ve
dnech 18. - 20. května
na kolbišti Jana Čermáka v Polici nad Metují mezinárodní závody
spřežení
kategorie
CAI-B.
Od dvou tradičních
areálů pro pořádání
nejvýznamnějších vozatajských akcí se tento poměrně výrazně
odlišuje. Překážky jsou
totiž postavené v těsné blízkosti a navíc přímo
v městské části. Diváci se tak mnohdy vůbec ne-

kosti termínů dalších závodů spřežení v ČR a výše
startovného spojeného s mezinárodním statusem
akce), proč se do Police nad Metují vypravilo jen
24 vozatajů a pouze sedm z nich bylo domácích.
Naopak co do počtu národů byla účast bohatá.
Mohli jsme vidět reprezentanty Polska, Slovenska,
Německa, Rakouska, ale i Dánska a Finska.

Poprvé jednospřeží pony
Velkou novinkou v České republice byla soutěž
jednospřežní pony. Do té se sice přihlásili jen dva
Poláci, ale do budoucna se jistě dá počítat s rostoucím zájmem o tuto kategorii. S dvojspřežím pony dokonce nedorazil nikdo a naše dlouhodobě
nejúspěšnější česká „pony" vozatajka Monika Pospíšilová se zhostila funkce hlasatelky. Nutno podotknout, že si vedla velmi dobře.
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v maratonu předvedl druhý nejlepší výkon
a ujal se průběžného vedení. To si již udržel, jelikož předvedl nejlepší jízdu na parkuru. Druhé
místo obsadil Waldemar Kaczmarek, jenž se
připravil o nejvyšší pozici v maratonu. Třetí příčka putovala zásluhou Erika Zuvače opět do
českých rukou.

Osm čtyřspřeží
Nestává se často, že by čtyřspřeží bylo nejobsazenější částí závodů, ale v Polici nad Metují tomu
tak bylo. Zatímco jedniček a dvojek bylo sedm, čtyřek dorazilo dokonce osm.
Hned v drezuře se ujal vedení Josef Hrouda,
který se ve čtyřspřeží předvedl po čtyřech letech.
Nejlépe si poradil i s nástrahami maratonu, kde bylo opravdu velmi náročné provést čtveřici koní řadou úzkých průjezdů a ostrých obratů. V parkuru
se sice dařilo více Jaroslavu Juráňovi, v celkovém
pořadí však ho již nikdo neohrozil. Z druhého místa se mohl radovat Zdeněk Jirásek, jenž podával
po všechny tři dny velmi stabilní výkony. Třetí byla
Maria Rita Walter z Německa.
Sestřih toho nejzajímavějšího připravila Česká
televize do 30minutového záznamu. Premiéra pořadu běžela ve čtvrtek 24. 5., připraveno je však
i několik repríz - např. v neděli 27. 5. od 6.55 hod.
a v pondělí 28. 5. od 23.10 hod.
J. Malinovský

CDI3* Radzionków

Foto R. Němcová

Martin Gössl vybojoval při CAI-B v Polici nad Metují pro ČR mezinárodní vítězství
musejí při sobotním maratonu přemisťovat, neboť
téměř vše lze sledovat z přilehlého uměle upraveného kopečku, kde jsou navíc stánky s občerstvením. Některým místním pak stačilo vyjít pouze na
balkon svých bytů.

Spolupráce se Zaleskim
Na druhou stranu účastníky čekala trať, která vede částečně v silničním provozu a překážky s vyšší technickou náročností. „Při jejich budování jsme
úzce spolupracovali s panem Markem Zaleskim,
který je mezinárodním stavitelem tratí FEI pro světové šampionáty. I proto jsou překážky trochu jiného typu, než na ostatních závodištích v České republice," uvedl Karle Nývlt.
Možná právě to byl jeden z důvodů (vedle blíz-

Kwiatkovi stačila Brixová
V jednospřežní byl jednoznačným favoritem vicemistr světa Bartolomiej Kwiatek a nikoho nenechal na pochybách, že by měl zvítězit někdo jiný.
Přesto jsme se dočkali alespoň dílčího úspěchu, jelikož jediná česká účastnice této soutěže Alena
Brixová vybojovala první místo v parkuru. V konečném pořadí skončila třetí za Ryszardem Gilem
z Polska.

Mezinárodní prvenství pro Gössla
Ještě větší radost panovala ve dvojspřeží,
v němž se díky vzestupné tendenci výkonů
probojoval až k celkovému prvenství Martin
Gössl. Zatímco v drezurní zkoušce byl třetí,

Inzerce

Foto R. Němcová

Třetí příčku mezi sedmi dvojspřežími obsadil v Polici Erik Zuvač

Ve dnech 3. - 6. května se čeští drezuristé
účastnili v polském Radzionkówu CDI3*/CDIYJP. Ve čtvrteční úloze Prix St. Georges obsadil
Fabrizio Sigismondi na APROPOS 5. místo
(66,895 %).
Z juniorských jezdců dopadla nejlépe Barbora Dvorníková na WHY NOt, která skončila na
9. místě (63,784 %).
V páteční úloze Grand Prix startovala Ema
Jančářová s ATHOS 7 a skončila na 16. místě
(60,064 %). Radost udělal českým příznivcům
v IM I Fabrizio Sigismondi na APROPOS, který
získal od rozhodčích 67,132 % a skončil stejně
jako ve čtvrtek pátý.
V sobotu startovaly za ČR pouze dvě juniorky. Barbora Marešová a Barbora Dvorníková,
svěřenkyně Lucie Marešové, se postavily na
start soutěže pro juniory Freestyle. Mezi 13 dvojicemi se umístily v druhé polovině. Barbora Marešová s koněm LINDGREN 2 zajela za 66,550 %
(9. místo). Barbora Dvorníková (WHY NOT)
skončila na 11. místě (63,875 %).
Nedělní program měl dvě soutěže. Ve vrcholu
závodů GP Freestyle se účastnila z českých
jezdců pouze Ema Jančářová. Její výkon na
ATHOS 7 (61,925 %) ale stačil jenom na poslední deváté místo.
Na startu Intemediate I Kür jsme měli dvě zastoupení. Výraznější výkon předvedl Fabrizio Sigismnondi, který na APROPOS obsadil čtvrté
místo s hodnocením 71,100 %. Na třetí místo
mu tak scházelo pouze 0,5 %. Druhým českým
zástupcem byla Ida Jančářová na LANCELOT 10. Její výkon 62,650 % stačil
pouze na poslední 15. příčku.
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Ze zahraničí

10. ročník elitního Poháru národů

Foto Jean Morel

Již 103. sezóna soutěží o Pohár národů je zahájena. Vedle Pohárů v hodnocení FEI Pohár národů, byly zraky fanoušků celé Evropy
namířeny především do francouzského La Baule (CSIO5*), kde se
v pátek 11. května jelo první kolo bývalé Superligy, dnes s názvem
FEI Pohár národů Top liga. V minulém čísle jsme informovali, že ekonomické zajištění přislíbil pro letošní rok soutěžím národních týmů
Saudský jezdecký fond.
Ročník 2012 patří Top liga osmi státům: Francii, Švédsku, Švýcarsku, Německu, Irsku, Holandsku, Velké Británii a Belgii. Dva staronové celky v nejvyšší soutěži jsou týmy Švédska a Švýcarska. Top
liga se vyčlenila z původní soutěže o Pohár národů v roce 2003 a letos je na programu již její desátý ročník. Souboj o rekord spolu svedou především jezdci Německa a Francie. Tyto státy získaly v uplynulých deseti letech finálový titul čtyřikrát. Vedle soutěže v La Baule
uspořádají další kola roku 2012 ještě Řím (ITA), St Gallen (SUI), Rotterdam (NED), Falsterbo
(SWE), Aachen (GER), Hickstead (GBR) a Dublin (IRE) .

Napoprvé Belgie
První kolo FEI Nations Cup Top League se jelo 11. května na západě Francie, v přímořském
středisku La Baule. Na tradičním prostorném
travnatém kolbišti, stavěl parkury přední francouzský designer a také někdejší klíčová součást úspěšného národního skokového družstva
Fredéric Cottier. Patrně i s ohledem na zahájení
náročné olympijské sezóny, postavil plynulý
a dobře skákatelný kurz, bez nějakých výrazných konfliktů. Nejvíce chyb měl na svědomí trojskok v závěrečné části parkuru a nesmělo se ani
příliš plýtvat časem.
Již v prvním kole excelovali Belgičané, kteří
neshodili žádný skok a škrtali pouze jeden trestný bod, za mírné překročení času nejmladšího
člena týmu. Velmi dobře jim sekundovala čtveřice Holanďanů, kde jedinou chybu na zmiňovaném trojskoku udělal Albert Zoer. Oba týmy postupovaly s čistým kontem a v těsném závěsu se
čtyřmi body drželi Britové. Pět bodů měl rodinný
švédský tým, který kromě bratrů Jense a Pedera Fredricsonových, Pederovy manželky Lisen
(rozené Braat) reprezentoval ještě Beerbaumův
zaměstnanec Henrik von Eckermann. Němci,
kterým jejich největší hvězdy zůstaly doma, nasbírali šest bodů, Irové osm a ke zklamání domácího publika poněkud improvizované domácí
družstvo 10 bodů. Poslední byli Švýcaři s dvanácti body.

ska. Nespokojení, přes dvojí nulu Pénélope Leprevost s nádherným ryzákem TOPINAMBOUR (Heartbreaker), byli i domácí,
protože všichni ostatní v obou kolech chybovali.
Mezi oběma doposud vedoucími týmy,
se situace vyvíjela velmi dramaticky. Albert
Zoer (NED) s 13letým valachem SAM
(Calvados), i ve druhém kole zopakoval
chybu na trojskoku. Světový šampión Philippe Le Jeune (BEL) s ryzákem VIGO
D'ARSOUILLES (Nabab de Reve) byl bezchybný i ve druhém kole. Stejně mu kontroval rutinér Leon Thijssen (NED) s hřebcem TYSON (Numero Uno). Když následně shodil jeden skok Dirk Demeersman
(BEL) na BUFERO VH PANISHOF (Parco), byl bodový stav srovnán. Potom ale
udělal další chybu stříbrný medailista z OH
2000 v Sydney, 56letý Albert Voorn (NED)
s hnědým valachem TOBALIO (Numero
Uno) a rázem se pozice nizozemského týmu zakymácela. Holanďané však měli
štěstí, protože odpovědnost neunesl ani
29letý Niels Bruynseels (BEL) na 9leté
CONISHA VAN DE HELLE (Con Air) který
chyboval hned dvakrát. Oba závěreční
jezdci byli pod obrovským tlakem. Jakékoli jejich zaváhání posunovalo na první příčku třetího vzadu Švédsko, které v té době
už nemohlo mít víc než pět bodů.

Hrdinou prvního kola Top ligy byl Belgičan Gregory
Wathelet (BEL) s 10letou EUPHONY CADJANINE Z

Napínavé druhé kolo

Rozeskakování nakonec

Ve druhém kole zazářili všichni čtyři čistí Švédové, jediný bod škrtali Němci a nic už nepřipsali
ani Švýcaři. O osm bodů si pohoršili Britové
a další čtyři připsali i jejich ostrovní sousedé z Ir-

Marc Houtzager (NED) s rozverně vyhazujícím STERREHOF'S OPIUM (Polydor) i následně i Gregory Wathelet (BEL) s 10letou EUPHONY CADJANINE Z (Canabis Z) však prokázali
Foto Jean Morel

pevné nervy a zůstali čistí. Obě družstva končila
se čtyřmi body a o vítězi se muselo rozhodnout
v rozeskakování.
Holandský kouč Rob Ehrens, překvapivě vyslal nestora týmu, Alberta Voorna. Jel velmi
rychle, bez chyby, jen možná mohl víc riskovat
v obratech. Belgický prapor pozvedl někdejší
Ukrajinec Gregory Wathelet. Tomu nezbývalo nic
jiného než jet na doraz a vyplatilo se to. K velké
radosti v belgickém táboře byl v cíli o tři sekundy rychleji.

Doma poslední
Úvodní díl TOP LEAGUE vyhráli Belgičané
a druzí skončili jejich sousedé z Holandska. Třetí příčka patřila finišujícím Švédům - pět bodů
a čtvrtí se šesti body skončili Němci. Na pátém
stupínku se srovnali Irové, Švýcaři a Britové,
shodně s dvanácti a poslední osmá příčka zbyla
na pořádající Francouze s patnácti body.
Kompletní výsledky naleznete na:
www.labaule-cheval.com
Příští kolo se koná již tento pátek 25. května
na Piazza di Siena v Římě.

Chřipka v La Baule

První nejvvyšší body do seriálu Top liga si v La Baule připsala Belgie. V týmu startovali (zleva):
Philippe Le Jeune, Gregory Wathelet, vedoucí týmu Philippe Guerdat, Niels Bruynseels a Dirk
Demeersmans

Nervozita vládla v La Baule i mezi veterináři.
Týden před CSIO byl totiž na francouzských závodech v Le Touguet zachycen pozitivní test na
koňskou chřipku. Přestože populace koní celé
Evropy je již řadu let proti chřipce povinně vakcinována, a koně startující na mezinárodních závodech musí tuto vakcinaci podstoupit dvakrát
do roka, i v La Baule byly zjištěny dva pozitivní
koně. Veterináři se sice předháněli v ujištěních,
že žádný z pozitivních koní na chřipkový virus
nemá klinické příznaky a tudíž není pro ostatní
koně žádným rizikem, ale přesto byli oba koně
a i další čtyři, o které se staral stejný tým ošetřovatelů, umístěn ve speciální karanténní stáji.
Zda se bude podobná situace opakovat, naznačí již příští ostře sledované setkání v Římě.
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Pořadí GCT po čtvrtém kole: 1. Edwina
Tops - Alexander 96, 2. Marcus Ehning 82, 3.
Maikel van der Vleuten 64, 4. Denis Lynch
a Gerco Schröder 61, 6. Gregory Wathelet 58,
7. Marco Kutscher 57, 8. Michael Whitaker 56,
9. Luciana Diniz A Pénélope Leprevost 54.

83. Derby
Druhým vrcholem svátečního hamburského víkendu, byl asi nejtěžší světový parkur, letos už 83.
pokračování Německého skokového derby. Kurz
se jezdí v prakticky v nezměněné podobě od roku
1920, kdy ho postavil fenomén své doby, lev salónů a skvělý jezdec, populární Eduard Franz Pulvermann. U našich západních sousedů, se vítězství v derby cenní stejně vysoko, jako zlatá medaile na mistrovství světa nebo na olympiádě.

Třetina skončila před cílem

Letošní CSIO v Linzi bylo obzvlášť slavnostní, protože se jednalo o 20. ročník. Bohužel jsou dávno pryč doby, kdy se Rakušané o termín přetahovali s českým CSIO. K letošnímu Poháru národů
nastoupilo 11. května v Linzi 15 týmů z řady exotických zemí. Nechyběla ani velká jména. Zvítězil
olympijský tým Ukrajiny před Brazilií a Kanadou. Za tu nastoupil i Ian Millar. Dále se umístil tým Mexika, Kataru a Saudské Arábie. Bohužel z účasti českého týmu sešlo a tak se dá letos očekávat
naše přítomnost v prestižní soutěži národních celků pouze při CSIO Bratislava. Kompletní výsledky z CSIO v Linzi naleznete na www.linzerpferdefestival.at

V Hamburku nejenom Derby
Polovina května je svátkem pro celé jezdecké Německo a všichni příznivci sledují jeden z nejtradičnější závodů světa Hamburské skokové Derby. Vedle tohoto vrcholu jarní sezóny se letos konalo v Hamburku i čtvrté kolo seriálu Global Champions Tour

GCT počtvrté
Čtvrté pokračování Global Champions Tour
bylo na programu v sobotu 19. května v Hamburku v rámci Derby mítinku. Na tradičním prostorném kolbišti s báječným travnatým povrchem
stavěl velice náročné parkury Frank Rothenberger. Vysoké dotace přilákaly špičkovou konkurenci a v hledišti se za krásného letního počasí tísnilo na 25 tisíc diváků.
V prvním kole se představilo padesát elitních
jezdců. Parkur byl hodně technický, výška překážek
dosahovala 160 cm, oxery byly široké 180 a nechyběl čtyřmetrový vodní příkop. I tak tento náročný
parkur překonalo s nulou patnáct jezdců, kteří se
spolu se třemi nejrychlejšími čtyřbodovými kvalifikovali do druhého kola. Z renomovaných účastníků,
kterým se to nepodařilo, to byli třeba Carsten-Otto
Nagel, Ben Maher, Jeroen Dubbeldam, Kevin
Staut, Roger-Yves Bost, Ludger Beerbaum, Rene
Tebbel, Laura Kraut, Meredith Michaels-Beerbaum,
Pius Schwizer a nebo Marko Kutscher.

Nick Skelton nestárne
Kurz druhého kola byl ještě náročnější a jenom
šest jezdců dokázalo na tomto parkuru nechybovat.

Kromě Gerco Schrödera, který si přinesl čtyři body
z prvního kola, se následně utkali v rozeskakování.
Začínal loňský vítěz, úřadující mistr Evropy
a světová jednička, Rolf Goran Bengtsson, s 13letým holštýnským pepiniérem CASALL LA SILLA
(Caretino). Jel perfektně. Rychle, zkracoval, kde to
šlo a skákal jistě. Výsledkem byla nula a velmi dobrý čas. Druhá šla týmová mistryně světa, místní
rodačka sídlící necelý kilometr od zdejšího kolbiště,
pohledná blondýnka Janne Friederike Meyer. Startovala se svou jedničkou, velice obratným, i když
jen 160 cm vysokým tmavým hnědákem CELLAGON LAMBRASCO (Achill-Libero H). Dokázala
Bengtssonův čas ještě zkrátit, ale bohužel, ke zklamání ochozů, se dostala moc blízko k jednomu
z oxerů a stálo ji to čtyři body.
Na parkuru ji vystřídal britský matador, někdejší
překážkový žokej, 59letý Nick Skelton s 9letým
hřebcem BIG STAR (Quick Star). Vyhrál už čtvrteční kvalifikaci a i tady prokázal, že je ve skvělé
formě. Prolétl kurzem s velkou rutinou, bez chyby
a o jeden a půl vteřiny rychleji. Snahu prokázal také přední holandský jezdec Maikel van der Vleuten s 10letým VDL GROEP VERDI (Quidam de Revel), jenže shodil druhý skok a před čtvrtým zastavil. Po opětovném nájezdu už zbývající skoky
v poklidu doskákal.
Diváci se hodně těšili na závěrečnou jezdkyni, kterou byla vycházející domácí hvězdička, 22letá Katrin Eckermann, s výborným
rýnským běloušem CARLSON (Casco).
Rozjela se velmi kurážně a ochozy ani nedýchaly. Když spadla vrchní bariéra na předposlední překážce, projelo stadiónem velké
zklamání. Přesto si vysloužila obrovský
aplaus a třetí místo v takto prestižní soutěži
je zatím největším úspěchem v její strmě
stoupající kariéře.
Kompletní výsledky na:
www.globalchampionstour.com
Příští kolo bude 26. května na jihu Německa ve Wiesbadenu.

Nick Skelton na CARLO při svém bronzovém úspěchu
na ME 2011 v Madridu

Výsledek 4. kola GCT: 1. Nick Skelton
(GBR) - BIG STAR 0/0/0/47,97 - 94 050
Eur, 2. Rolf-Goran Bengtsson (SWE) - CASALL LA SILLA 0/0/0/49,32 - 57 000 Eur,
3. Katrin Eckermann (GER) - CARLSON
0/0/4/48,87 - 42 750 Eur, 4. Janne Friederike Meyer (GER) - CELLAGON LAMBRASCO 0/0/4/49,13 - 28 500 Eur, 5. Maikel van der Vleuten (NED) VDL GROEP
VERDI 0/0/8/59,76 - 17 100 Eur.

Na parkur, který je dlouhý 1230 metrů a kde
stojí sedmnáct specifických překážek, se v tomto
roce odhodlalo třicet pět odvážlivců. Třetina z nich
se do cíle nedostala a dalších čtrnáct dosáhlo
dvouciferného výsledku. Jako hrdinové však byli
oslavováni všichni.
K největší favoritům patřil i vítěz derby v anglickém Hicksteadu Guy Wiliams, ten však byl po pádu vyloučen. Do cíle se nedostali ani jeho krajané
Christopher Frazer a Michael Whitaker.
Naopak skvěle, s jedinou chybou na Pulvermannově příkopu, se s překážkami vyrovnala 26letá Judith Emmers s vestfálským hnědákem PAPILLON
(Phantom). Výborný byl také loni šestý, Matthias
Granzow s 19letou ryzkou ANTIK (Azarro), který jedinou chybu udělal na stacionátě pod pověstným
310 cm vysokým valem. Největším překvapením, byl
teprve 19letý Friso Bormann s hannoveránem
A CRAZY SPIRIT (Acorado). S velkým přehledem
překonával jednu nástrahu za druhou a jedinou chybu udělal na 165 cm vysoké brance, uprostřed zdi.
Velký aplaus sklidil také v poklidu skákající Marcus Ehning s nadějným, 9letým hannoverským
hřebcem CAMPEL (Contendro). Skvěle se dostal
z valu a suverénně překonal i obávanou stacionátu pod ním. Jejich jediná chyba se stala na následném červeném plotě.
S velkým napětím byl očekáván vítěz posledních tří ročníků Andre Thieme s dnes už 17letým
hřebcem NACORDE (Concorde). Eventuální čtvrté vítězství v řadě, by bylo senzačním rekordem
a skutečně moc nechybělo. Smůlu měl na přírodním oxeru v první polovině těžkého kurzu.
Bouři nadšení však rozpoutal loni druhý Torben
Köhlbrand s 12letým běloušem C-TRENTON
Z (Carthago). Skákal suverénně a přes všechny
těžké překážky se dostával s velkým nadhledem.
Podařilo se mu jako č. 147 v historii překonat derby
parkur bez chyby. Dokázal to někdy v třetině startovního pole, a jak přibývalo chybujících, tak už se
spíš než na co jiného, připravoval na dekorování.

Po dvou letech rozeskakování
Malou senzací bylo, se že těsně před koncem
vypořádal se všemi nástrahami také 23letý Nisse
Lüneburg s holštýnem CALLE COOL (Concerto
II). Tohoto 15letého tmavého hnědáka před časem
úspěšně jezdil Carsten-Otto Nagel a letos se stal
historicky 148 bezchybným. Diváci se tak po dvouletém půstu dočkali rozeskakování.
První startoval Torben Köhlbrand s poněkud vychladlým C-TRENTON Z. Pokusil se zariskovat,
ale v krátkém dvojskoku „železničních závor", se
dostal příliš blízko pod druhou stacionátu ze
140cm vysokých monobariér. Stálo ho to čtyři body a svému konkurentovi to dost usnadnil. Nisse
Lüneburg si už jízdu pohlídal. Za cenu jednoho bodu za překročení času, přeskákal všechny skoky
s jistotou a slavil vítězství.
Kompletní výsledky na: www.engarde.de
Hamburk Derby 2012: 1. Nisse Lüneburg CALLE COOL 0/1/57,33; 2. Torben Köhlbrand C-TRENTON Z 0/4/54,70; 3. Judith Emmers PAPILLON 4/156,86; 4. Friso Bormann - A CRAZY SPIRIT 4/160,77; 5. Andre Thieme - NACORDE 4/161,71; 6. Marcus Ehning - CAMPEL
4/166,28; 7. Matthias Granzow - ANTIK
4/169,60; 8. Michael Greeve (NED) - EXCLUSIVE 12/163,51; Thomas Kleis - CARASSINA
12/166,92; 10. Joachim Heyer - CORRADO
(Corrado I) 12/169,51.
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CSI Saint Norbert Zduchovice se blíží
Areál ve Zduchovicích je od počátku sezóny
opět v jednom kole a téměř každý víkend se zde
pořádají jezdecké závody, či jiná sportovní střetnutí. Vyvrcholením první poloviny sezóny pak bude jediný český CSI, který se zde koná 7. - 10.
června.

Dvakrát Jana Perníčková
O víkendu 19.- 20. května pokračoval ve Zduchovicích druhým kolem seriál Channel Star
s vyvrcholením Big Tour -S**-. V konkurenci
11 dvojic v něm zvítězila Jana Perníčková na LA
CATANGA (JK Heroutice), když na CASCAYA
obsadila i druhé místo.

Uvidíme i Zuzanu Zelinkovou
K 5. ročníku CSI Saint Norbert se do Zduchovic se chystá téměř kompletní sestava úřadujících mistrů republiky z loňského roku.
Svoji účast potvrdila i mistryně republiky v kategorii seniorů a vítězka GP Saint Norbert
Zduchovice z roku 2010, reprezentantka Zuzana Zelinková. Ta svoji aktuální formu potvrdila výsledkem evropského formátu v rakouském Ebreichsdorfu, kde skončila v GP CSI3*
(160 cm) na skvělém třetím místě, když si vítězství odvezla evropská parkurová superstar
Jessica Kürten.
Svoji výkonnost prokazuje i vicemistr loňského skokového šampionátu Ondřej Zvára, kterému se dařilo s klisnou CARMEN Arcus v italském San Giovanni in Marignano. Zde se nejprve kvalifikoval do GP CSI3* a následně absolvoval čistě první kolo. Po jedné chybě ve druhém
skončil na celkovém 14. místě.
S účastí ve Zduchovicích počítá i úřadující
mistryně žen Nikola Bieliková, juniorská mistryně Adéla Půlpánová nebo mistryně v kategorii
dětí Marie Hrudková.

Exotická konkurence
Na stožárech ve Zduchovicích budou tentokrát vlát velmi rozmanité vlajky. Jednou z hlavních osobností bude vítěz pražského CSIO 2007
a dvojnásobný mistr Rakouska Jürgen Krackow.
Států bude ale tentokrát ve Zduchovicích opravdu hodně. Vedle Rakušanů potvrdili svoji účast
i jezdci z Lotyšska, Polska, Maďarska, Slovenska, Německa, ale i Finska, Iránu nebo Egypta.
Příznivci jezdeckého sportu se tedy
mají na co těšit.
Foto J. Matuška

Ve druhém kole Channel Star zvítězila v Big
Tour (-S**-) Jana Perníčková na LA CATANGA

Se Zuzanou nejenom
o GP Ebreichsdorf
V úvodu zaznělo, že loňská mistryně ČR a naše reprezentantka Zuzana Zelinková má za sebou krásný úspěch při CSI v rakouské Ebreichsdorfu. Proto jsme ji požádali o několik slov:
Když před rokem na jaře prohlásil trenér Nagel, že NINJA je kůň na Evropu, málokdo tomu
věřil. Madrid, přes všechna Vaše vysvětlení, jistě mnozí brali jako potvrzení svých pocitů.
A nyní jste tak dokonale zvládla GP v Ebreichsdorfu s výškou překážek 160 cm. Je tedy
NINJA skutečně Váš kůň číslo jedna i pro ME
v Dánsku příští rok?
To pocitové hodnocení bylo hezky řečené. Ninja byl už loni a zůstavá i letos číslo jedna. Před námi je ale ještě dlouhá cesta a 15 měsiců těžké
práce. Ninja musí ještě získat mnoho zkušeností.
I nepovedený parkur podobné obtížnosti je zkušenost a tak se jim nevyhýbám. Jistě ještě nějaké
nepovedené přijdou. Jenom doufám, že za těch
15 měsíců si budu moci dovolit luxus výběru a budu mít ve stáji i další koně pro ME.
Jak byste hodnotila obtížnost GP V Ebreichsdorfu?
Posledni GP-The Best Of Magna Racino 2012kde se vlastně jezdci kvalifikovali z předcházejících Rolex GP v průběhu tří týdnů, bylo určitě na
horním stupni obtížnosti. Něco mezi prvním a druhým kolem při ME. Průběh parkuru byl zaměřen
na pozornost a poslušnost s těžkým trojskokem
(triplbar - kolmák - oxer, ten samý jako v prvním
kole při ME). Byl navíc postaven na samý závěr,
kde už koním docházela síla a koncentrace. Vše
ještě ztíženo krátkým časem, tak jako ve většině
parkurů.
Ninja skvěle spolupracoval a hlavně v druhém
kole dělal vše proto, aby se dostal čistě do cíle.
Byl to skvělý pocit a hlavně jsem necítila žádnou
námahu, i když před ním stály některé skoky větší než on sám. V tomto parkuru jsem si utvrdila
pocit, že jezdec musí mít se svým koněm osobní
vztah. Kůň musí bojovat
kvůli Vám a pro Vás. Při
GP v Ebreichsdorfu za
mě určitě Ninjík bojoval.
Co nyní plánujete
a jaký bude vrchol sezóny 2012?
Nyní mám v plánu domácí závody s mladšími
koňmi. Pak nás čeká
i s Ninjou GP Karpatia.
S mladšími nadějemi se
potom chystám na CSI
Zduchovice. Pokračovat
s velkými závody budu
při weltcup v Lipici a nejspíš i na CSI*** Cortina.
Doufám, že se pak snad
povede CSIO v Sopotech nebo v Budapešti.
Vrchol sezóny pro mě
bude, jako každoročně
„domácí
bratislavské
CSIO. Když budete držet
palce, vydrží forma
i zdraví, mohlo by se
nám podařit získat i pozvání na Global Champions Tour ve Vidni. To se
koná v polovině zaří.
Na začátku jste si
přála vybírat příští rok
před ME z více koní. Jaké další koně pro sezónu (a hlavně tu 2013)
připravujete?
Koní mám k dispozici
cca osm. Velmi dobře se
ukazuje mladá 8letá Korneta, která již v Ebreichsdorfu prošla debutem na úrovni 150***.
Nakonec vše završila
dvojitou nulou v poslední
Rolex GP na 145.cm.
Dále pak přibyla do týmu

Při CSI Zduchovice budou moci čeští diváci
opět fandit Zuzaně Zelinkové
13letá Cotton Candy. Ta snad bude Ninjovi a Cornete dělat společnost v těch nejtěžších soutěžích.
K dispozici mám ještě Lapilotu. Ta ale potřebuje
trošku času na rozjezd. Ninja už kvalifikaci na ME
má, takže na konci, či v průběhu roku by jsem se
chtěla pokusit splnit kvalifikaci i s těmito třemi. No
a příští rok už jen trénovat a směřovat
vše k ME. Budeme Vám držet palce.
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Hatla na britský šampionát
Jaroslav Hatla i přes neúčast na OH se
při svém soutěžním pobytu na britských
ostrovech nenudí. První radost po neúspěšné kvalifikaci na OH udělal radimovickému týmu dopis z Britské asociace
všestrannosti, která naší dvojici Jaroslav
Hatla a WESTWINDS EL DIVO na základě výsledku z Burnham Market International (4. místo při CIC3*) pozvala k účasti
na otevřeném mistrovství Velké Británie.
To se koná ve dnech 12. - 15. července
na závodišti v Gatcombe.
Jaroslav Hatla a WESTWINDS EL
DIVO nyní startují na CIC3* na Subaru
Houghton International (24. - 27. květen).
Průběh soutěže můžete sledovat na
stránkách www.houghtoninternational.co.uk
Pro Británii jsou závody velmi důležité, protože se blíží termín k oznámení nominace olympijského týmu.

Ve dnech 19. - 20. května se na Borové u Českého Krumlova konalo další kvalifikační kolo Zlaté podkovy ve všestrannosti. Závody sponzorovala Firma Kamír a Co Pacov. O další atraktivní věcné ceny se zasloužila
i Tiskárna Vyšehrad, Masarykova Univerzita v Brně a Penzion Bohemia.
Na startech soutěží se sešlo 96 koní. To byl zatím za pětileté pořádání
závodů všestrannosti v tomto areálu rekordní počet. Všichni soutěžící si
tak mohli užít i estetický dojem z terénních překážek, které v Borové vyřezává sochař Ivan Šmilauer.
Nejpočetněji obsazené bylo startovní pole Stříbrné podkovy (33 dvojic),
ve které po drezuře i parkuru vedla domácí Barbora Kamírová na pony
LIPTON SINAJ (foto). Malé zaváhání v crosu ji ale odsunulo až na
10. příčku. Vítězem se stal Robert Pokorný – PIPA FUN (JO Albert
Stolany) před Adélou Svobodovou s MR.MÍŠA-SL (Eventing Team)
s Radkou Dvořákovou na PORLANA (JK Cavalier Rynárec).
Ve Zlaté podkově se po drezuře ujal vedení ing. Pavel Vaněk a CRAZY
LOVE (JK Ratibořské Hory) a již si prvenství nenechal nikým vzít.
V Bronzové podkově zvítězila domácí Bára Kamírová na appaloosa klisně KINGS BLACK BEAUTY. V Soutěž nadějí si nejlépe vedl Robert Pokorný na NIA. Mezi pony (-ZK-) si pro vítězství dojela Zuzana Baloušková s BABY 1 (JSK Rohan).
Prodám koně
American Paint Horse,
k výběru dvouletí
strakatí valášci, obsedlí
a připuštěné klisny,
zbarvení tobiano.
Kříženec ČT x APH,
valach 2 roky hnědák
cena 38 000,- Kč
Bližší info na:
www.chovkoni.wbs.cz

Možnost ustájení
a odchov koní na
pastvinách o 14ha.
Ctiboř, Vlašim.
telefon: 728 954 469

Kurýr ČJF od května pro všechny
Protože časopis Jezdectví vypověděl smlouvu
s ČJF o mediální
spolupráci, která
se týkala publikování tzv. Kurýra ČJF.
ČJF se rozhodla informačního Kurýra
ČJF vydávat v elektronické podobě,
která bude pravidelně publikována na
www.cjf.cz a současně poskytována
všem médiím zabývajícím se hipologickou tématikou.
Kurýr by měl vycházet vždy krátce
po jednání VV ČJF, resp. Rady ČJF,
příp. dle aktuální potřeby.

O všeobecných pravidlech
Hlavním tématem květnového vydání je dodatečný výklad k všeobecným pravidlům 2012.
Při označení koní VV doporučuje
všem jezdcům sedlových disciplín používání identifikační čísla koně na levé straně koně. Dvojice (jezdec a kůň), kteří nejsou účastníci daných závodů, a kteří se
mohou se souhlasem organizátora a HR
pohybovat po opracovišti, musí být jinak
označeni organizátorem, plně podléhají
pokynům komisařů, ale nemusí mít
ústroj a postroj dle pravidel ČJF.
Foto M. Pánka

O povinnosti nošení upevněné (zapnuté) bezpečnostní tříbodové přilby
při oficiálních příležitostech (dekorování, čestné kolo atp.) rozhodne v
každém jednotlivém případě hlavní
rozhodčí závodů.

Při té příležitosti proběhla diskuze
na téma online přihlašování na závodech. VV ČJF má zájem zprovoz-

nit funkční přihlašovací systém. Je
otázkou, co omezit a naopak co takovým systémem povolit, vzhledem
k obecnému nedodržování pravidel
a termínů. ČJF osloví vzorek pořadatelů k jednání.

O věkových kategoriích
Vzhledem k častým dotazům na
výklad pravidel, týkající se věkových
kategorií jezdců, schválil VV ČJF následující podrobný popis a možnosti
účasti v jednotlivých věkových kategoriích:
jezdci na pony - mladší (8 - 12 let),
jezdci na pony - starší (13 - 16 let), děti
(12 - 14 let), junioři mladší (14 - 16 let),
junioři starší (17 - 18 let), mladí jezdci
(16 - 21 let), senioři (18 let a více).
Jezdci kteří v daném roce dosáhli
daného věku se mohou účastnit těchto
kategorií (pokud spec. pravidla nestanoví jinak): 12 let (pouze děti), 13 let
(pouze děti), 14 let (děti, junioři mladší), 15 let (pouze junioři mladší), 16 let
(junioři mladší, mladí jezdci), 17 let (junioři starší, mladí jezdci), 18 let (junioři starší, mladí jezdci, senioři), 19 let
(mladí jezdci, senioři), 20 let (mladí
jezdci, senioři), 21 let (mladí jezdci, senioři), 22 let (pouze senioři). Pro určení věku je rozhodující kalendářní rok,
kdy jezdec dosáhne daného věku, nikoliv konkrétní den a měsíc narození.

Online přihlášky
V zápisu z VV ČJF konaného dne
16. května se mj. uvádí, že PR manažer ČJF Josef Malinovský předložil
návrh na změnu struktury webu ČJF.
Sjednocení vzhledu oblastních stránek a stránek disciplín s možností samosprávy.
Příjemné závody se konaly ve
dnech 19.-20. května ve Staré Boleslavi. V sobotu se rozdílem setin
sekundy do stanoveného času
v -ZM- strefila vítězka Karolina
Weissová na LORD SIMON.

Foto J. Bělohlav

Lukáš Sojka na DUMOL (JS Hippo
Topol) zvítězil v Ceně města Pardubic (-S*-), která se konala
13. května
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