Na koni z Vídně do
Berlína za 72 hodin

Mokrá Suchá

Po stopách historické
distanční jízdy se vydala
skupina západoevropských
jezdců.

Reportáž z dalšího kola
Skokového poháru České
pojišťovny.
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Svatý Norbert ve Zduchovicích
Jediné letošní mezinárodní skokové závody v České republice se uskutečnily 7. - 11. června ve
Zduchovicích. Důležité byly zejména pro uniory a mladé jezdce, kteří zde měli jedinou domácí
možnost kvalifikace pro srpnové mistrovství Evropy v rakouském Ebreichsdorfu. Rozpis závodů
nabídl vedle Children, Small, Medium a Big Tour i dvě kategorie soutěží pro pony.

Pět pony v Grand Prix
Ve čtvrtek 7. června zahajovali za krásného
počasí právě pony. V Pony Small Tour startovalo 10
dvojic všechny z ČR. V pátek již byla vypsána Big
Tour a zde se po bok tří českých jezdců Marie
Hrudkové, Nicoly Grünthalové a Viktora Trávníčka,
postavila se dvěma pony i Němka Ivana
Lesemann. Tato jedzdkyně nakonec v soutěži do
110 cm po rozeskakování čtyř bezchybných
obsadila první i druhé místo.
Pony zahajovali všechny čtyři dny a Small Tour
vyvrcholila v sobotu ráno při finále, které získala,
stejně jako čtvrteční i páteční soutěž, Šárka
Tůmová na KARA/BACARDIA II (JK Koba).
Pony Big Tour vyvrcholila Grand Prix (120 cm),
která zahajovala nedělní program. I zde obsadila
první dvě příčky německá jezdkyně, která
s BOLHEIMīS POLLUX jako jediná zvládla

základní parkur čistě. Z naší trojice byl nejlepší
Viktor Trávníček na DRAK 11, který s jedním
shozením obsadil s rozdílem setin sekundy třetí
příčku za druhým koněm německé jezdkyně MAC
TOO. Nicola Grünthalová na BEAUTY 3 (JK
Opřetice) skončila čtvrtá s 9 body a Marie
Hrudková na PEGAS (Kladno) po druhé
neposlušnosti nedokončila.

Pochvala pro stavitele
Parkury stavěl ve Zduchovicích opět Martin Otto
z Německa a v průběhu všech čtyř dní sklízel za
svoji práci pochvalu.
Celkem se vedle českých a dvou německých
pony sešlo ve Zduchovicích téměř 140 koní
z Rakouska, Maďarska, Slovenska, Polska,
Německa. Přítomnost zástupce z Litvy a především
exotického startujícího z Íránu snadno vysvětlí
jejich trvalý pobyt v ČR.

V juniorské GP
Tina Šalková

Foto J. Matuška

Vítězka zduchovické Grand Prix Jana Miklošová na
NOUREJEV N Z společně se zahraničním rozhodčím
Robertem Fekárem ze Slovenska

Dětská kategorie přilákala do
Zduchovic 17 dvojic a českým
jezdcům dělali konkurenci čtyři
zástupci Maďarska a dva ze
Slovenska. Jejich nedělní Grand
Prix (120 cm) dokázalo osm dvojic
zvládnout bezchybně. V této
osmičce byli tři Češi, čtyři Maďaři
a jedna jezdkyně ze Slovenska.
Z
pětice
bezchybných
v rozeskakování byli nejrychlejší
maďarští zástupci Máté Lehotai
(LINNEA) a Zsófia Csonka
(GARA). Pro ČR získala třetí místo
Petra Boháčová na SISSI 3 (JK
Delta).
Pátek již patřil i juniorům
a mladým jezdcům. Především pro
české účastníky byly závody
důležité i pro případnou možnost
splnění kvalifikace pro ME.
Z našich se nejvíce dařilo
juniorkám Adéla Půlpánové, Tině
Šalkové, Zdeňce Vávrové či
Kateřině Kubrické, které v pátek
i v sobotu bojovaly o první pozice.
V obou soutěžích ale první příčka
patřila zahraničním jezdcům.
V pátek Norbertovi Folkmerovi
(WEMBLEY)
ze
Slovenska
a v sobotu Gabrielle Bagyánszky
(BÉTÓ) z Maďarska.
Vše jsme si vynahradili v nedělní
GP (jun. 130, ml. jezdci 135). Nikdo
z 28 soutěžících sice nezvládl
základní
kolo
čistě,
ale
v rozeskakování devíti dvojic
s jednou chybou byla nejrychlejší
bezchybná Tina Šalková na TORO
1 (SK Oxer). Za ní se seřadila
zahraniční čtveřice a šesté místo
získal pro ČR opět Tina, tentokrát
na MERRA.

(Pokračování na str. 2)

Olympijské hry
za dveřmi
V pátek 27. července budou zahájeny třicáté
olympijské hry v Londýně. Program jezdeckých
soutěží je již pochopitelně precizně
vypracován. Zahájí všestrannost (28.7.),
jezdecký olympijský turnaj bude pokračovat
drezurními soutěžemi (2.8.) a vše vyvrcholí
skoky (4.8.).

Podrobný program jezdeckých
soutěží XXX. OH v Londýně
všestrannost
28.7. drezura všestrannost 1. odd.
29.7. drezura všestrannost 2. odd.
30.7. cross - jednotlivci + týmy
31.7. parkur - finále týmů
+ 1. kolo jedn.
31.7. parkur 2. kolo finále jedn.
drezura
2.8. GP - jedn./ týmy 1. odd.
3.8. GP - jedn./ týmy 2. odd.
7.8. GP Special - jedn.+ finále týmů
9.8. Free-Style - finále jednotlivců
skoky
4.8. 1. kvalifikace
5.8. 2. kvalifikace + 1.kolo týmy
6.8. 3. kvalifikace + 2.kolo týmy finále
8.8. jednotlivci 1. kolo
8.8. jednotlivci 2. kolo finále

10:00
10:00
12:30
10:30
14:30
11:00
11:00
10:00
12:30
10:30
11:00
14:00
12:00
14:45

Česká televize je připravena přes neúčast
českých jezdců zajistit co možná nejvíce
přenosů i českým divákům. V případě přímých
přenosů ale budou mít přednost discipliny
s českou účastí. Mezi nimi je největším
konkurentem tenisový turnaj, který probíhá od
28. 7. do 5. 8. Jezdectví by se ale v případě
střetu s jiným sportem mělo na obrazovkách
ČT 4 objevit alespoň v nočních záznamech.

Inzerce

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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Svatý Norbert ...
(Pokračování ze str. 1)

Tři Tour
Vedle věkových kategorií nabídl rozpis CSI tři
otevřené Tour. Ve finále Small (120 cm), které se
konalo v sobotu, zvítězila rutinovaná Adéla
Půlpánová na CHANTAL 2 (Benátky u Sázavy).
Foto J. Matuška

Kamil Papoušek na BEL CANTO, který porazil
největší zahraniční hvězdu závodů Jürgena
Krackowa na ACOESTIQUE B z Rakouska.
Kamil Papoušek s BEL CANTO nenašel
přemožitele ani ve druhém závodě Big Tour
(140 cm), kde byl nejrychlejší ze startovního
pole 41 dvojic před Slovenskou Janou
Miklošovou
(NOUREJEV
NZ),
československou Zuzanou Zelinkovou s CAPTAIN
STAR a Janem Štětinou (VERY EASY-S) ze
stáje Schneider Plzeň.

Velká cena v dešti
Při závěrečné neděli se ani Zduchovicím
nevyhnul celonárodní déšť. Závěr čtyřdenních
závodů byl tak velmi zkomplikován silným deštěm.
Ve vyvrcholení CSI Grand Prix Big Tour (140 cm)
se mezi mokrými účastníky radovali Slováci. Po
rozeskakování devíti dvojic (35 start.) zvítězila Jana
Miklošová na NOUREJEV NZ. Další dvě příčky
patřili ČR díky Ondřeji Zvárovi na CENTO LANO
Arcus (Arcus Engineering ) a Zuzaně Zelinkové
s COTTON CANDY. Za zmínku stojí i účast
v rozeskakování a konečné 7. místo Adély
Půlpánové na CHICCO.
Kompletní
výsledky
naleznete
na:
http://www.zavody-zduchovice .cz/detailzavodu.php?id=119

Díky za jediné české CSI
Pořadatelé ve Zduchovicích jsou již celé
jezdecké veřejnosti dostatečně známí. Pro CSI
připravili několik novinek, včetně zvětšeného
opracoviště. Náhlá
změna
počasí pak
v závěrečném dni opět prověřila zduchovický
povrch. Díky za jediné české CSI.

Dva Češi v Hagenu

Nedělní juniorskou GP vyhrála Tina Šalková
na TORO 1 (SK Oxer)
Medium Tour Final (130 cm) bylo na programu
v neděli před závěrečným GP a na jeho startu se
seřadilo 27 dvojic. I zde jsme Tour korunovali
vítězstvím, když se do prvé desítky vešli pouze dva
zahraniční zástupci. Zvítězil Jiří Luža na ELISE
S (Schneider Plzeň) před Kamilem Papouškem
(JO Srnín). Ten obsadil druhou (PORTOS TS) i třetí
(CASCORETTO) příčku.

Zase Kamil
Nejvíce
sledovanou
kategorií
byla
pochopitelně Big Tour. Ta zahájila ve čtvrtek
dvoufázovým skákáním 135/140 cm. Zvítězil

V závěrečné Velké ceně (145) dokončila
Barbora Tomanová na KOHEN opět se dvěma chybami (jedna na posledním skoku).
S penalizací za čas inkasovala 10 bodů, které
stačily na 32. místo.
Martin Štorkán na ARAGON dokončil
s 20 body a to v konkurenci 64 dvojic stačilo jen
na 54. pozici.
Kompletní výsledky z Hagenu naleznete na:
http://www.psi-events.de/futurechampions/sport-2012/start-ergebnislisten/

Skutečnou zkouškou na ME juniorů a mladých
jezdců se v Evropě dá nazvat jen několik závodů.
V jejich čele ale určitě vévodí Future Champions
Hagen. Do střediska Ulricha Kasselmanna se ve
dnech 13.-17. června vydala Barbora Tomanová
a Martin Štorkán. Barbora Tomanová si vytkla cíl
splnit si právě tady kvalifikaci pro ME na KOHEN.
Ten
ze
zdravotních
důvodů
chyběl
v
Lamprechthausenu
a to byl i důvod jeho
absence v pohárovém
týmu ČR.
V Hagenu se proto
na Kohen zúčastnila
Barbora
Tomanová
i prvního kola Poháru
národů. Zde dokončila
se dvěma chybami a tak
si kvalifikaci splnila na
jednom z nejtěžších
parkurů sezóny. I to je
pro ME povzbuzující
zjištění. Martin Štorkán
na RABENHOFS FENIX
dokončil
se
čtyřmi
chybami.

Skutečně 15 jmen?
Vedoucí
české
ekipy
pro
ME
v Ebreichsdorfu Martin Ohnheiser se nechal
slyšet, že ČR by ráda vyslala do Rakouska ve
všech třech kategoriích maximální počet pěti
účastníků. Konkrétní jména si však zatím
Martin Ohnheiser nechává pro sebe až do
termínu jmenovitých přihlášek 13. července.
Nechme se tedy překvapit jací jezdci mají
ambici startu na ME a zda se všem podaří
splnit kvalifikaci. Že by jich ale bylo skutečně
patnáct se zdá zatím velmi nepravděpodobné.
V dětské kategorii je jmen nejméně a mezi
nimi vede Klára Kocumová. V čele juniorské
reprezentace jsou určitě Adéla Půlpánová
a Tina Šalková. Po ME možná touží i Ivana
Hronová, Kateřina Kubrická. či Anna
Kellnerová. Mezi mladými jezdci je zkušených
již víc. V čele určitě Barbora Tomanová a vedle
ní Bára Vojtková, Martin Štorkán a Lucie
Strnadlová. V místě šampionátu nyní trvale
působí i Nathalie Crnková. Tito jezdci si navíc
již umí představit, co je v Ebreichsdorfu čeká.
Pro většinu z nich byl doposud skutečnou
zkouškou závod v Lamprechthausenu, ale ME
bude ještě o velký kus obtížnější. Martin
Ohnheiser si navíc postěžoval, že mu
s většinou adeptů na reprezentaci chybí
oficiální komunikace, především pak doložení
potřebných výsledků. Zatím je ještě
čas, ale 13. července se blíží. Seznam českých reprezentantů pro
ME tak vzbuzuje velkou zvědavost.

Foto J. Matuška
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Do rozeskakování Grand Prix Big Tour se dostala i juniorka Adéla
Půlpánová na CHICCO (Benátky u Sázavy)

EQUISERVIS spol. s r. o., CENTRUM JEZDECKÉHO VYBAVENÍ
Obchodní 977, 252 19 Rudná u Prahy - 5 min. od Zličína
Po - Pá: 9h - 20h, So: 9h - 15h, www.EQUISERVIS.cz
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Mokrá Suchá
Svědkem čtrnácti Velkých cen Litomyšle,
která je od založení tradice Skokového poháru
i nedílnou součástí tohoto seriálu, bylo
doposud vždy kolbiště za Primátorskou hrází.
Letos se poprvé třídenní závody přestěhovaly
do hřebčína Rudolfa Skřivana st. v Suché, kde
bylo vybudováno pískové kolbiště s moderním
povrchem.

Všude dost startujících
Ani souběh s jedinými mezinárodními
skokovými závody roku 2012 nezabránil opět
velkému zájmu soutěžících všech kategorií.
V pátek 8. června tak zazněl signál ke startu
(-Z-S**-) celkem 372krát a první již v 7.00 hodin.
V sobotu (-ZL-ST**-) se na trať parkurů vydalo 273
dvojic a v neděli (-L**-ST**-), přes celorepublikově
hrůzostrašné počasí, 197 dvojic.
V pátek byl hlavní soutěží skok -S**s 65 dvojicemi a nejrychlejšího času mezi

Reportáže
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Sobota ovšem patřila především juniorům, kteří
v rámci Kolowrat Junior Cup absolvovali svoji
stylovou soutěž (-L**-). Nejspokojenější byla Anna
Kellnerová (Horse Academy), jež nenašla
přemožitele v obou odděleních. V prvním ji
komisaři Oldřich Sojka a Vladimír Hruška
ohodnotili nejvýše na WINSTON-G a ve druhém
na KASHMIR/CASANDRO.
Závěr soboty patřil finále Equiservis Amateur
Tour, ve kterém se z vítězství radovala Tereza
Urbánková na VABANTOS (JK Horní Počernice)

Na trávě by to nešlo
Je téměř jisté, že pokud by se letošní páté kolo
Skokového poháru České pojišťovny konalo na
travnatém kolbišti u Primátorské hráze v Litomyšli,
samotná Velká cena by asi neproběhla. Vydatný
déšť, který se odpoledne spustil na celém území
ČR, způsobil značné problémy i kvalitnímu
pískovému povrchu.
Před samotnou Velkou cenou Litomyšle ještě
vyvrcholil Kolowrat Junior Cup soutěží -S**-. V té
nenašel přemožitele Ondřej Málek na CORNILS
(Stáj Málek), který o více jak sekundu
v rozeskakování sedmi
dvojic odsunul na druhé
místo Annu Kellnerovou
s KASHMIR/CASANDRO.

Stále vede Tměj
Průběžně
vedoucí
jezdec
seriálového
hodnocení domácí Jiří
Tměj byl na ŽANE MAG
třetí.
Své
vedoucí
postavení si tak ještě
upevnil a průběžně stále
jasně vede o 45 bodů před
Lucií Anovčíkovou (JS
Týnec).
Pak se ale v Suché
skutečně roztrhla obloha
a první polovina účastníků
Velké
ceny
(-ST**-)
bojovala nejen s parkurem,
Foto K. Návojová
ale i s přívaly deště. Řada
dvojic se z Velké ceny
Pořadatelé skokového poháru, ti v Litomyšli zvláště, pamatují vždy na i odhlásila a ze zbylých
nějakou legraci pro diváky
45 plná desítka nedokončila. Přesto se z první části
startovního pole, které bylo nepřízní počasí nejvíce
19 čistými dosáhl Karel Lamich na GEORG
postiženo, třem dvojicím podařilo kurs zvládnout
(JK Opava Kateřinky). Již zahajovací den potvrdil
bez penalizace.
kvalitu nového povrchu, který jezdci často
srovnávali s povrchem kolbiště Za hrází. Proto
Vítězce déšť nevadil
nikoho příliš neznervóznilo, když v pátek večer
První byla vítězka z Brna Hana Pokorná na
začalo v Litomyšli vydatně pršet.
CHANELL (Dynín). Parkur v podání této dvojice
V sobotu Aleš a Anna
působil lehce, jako by ani nepřízeň počasí kůň ani
jeho jezdkyně nevnímali.
V sobotní generálce (-ST**-) na Velkou cenu se
Po přestávce na úpravu povrchu se nebe
nejvíce dařilo Aleši Opatrnému. Věren tradici však
slitovalo a nula se pak podařila ještě další trojici
opět místo v sobotu vítězného CASAL, zvolit pro
koní. Startovní listinu finále, která obsahovala 13
bodování v extraligové soutěži, jednou chybujícího
jmen, tak doplnila ještě sedmička dvojic s jednou
NOBEL.
chybou.
Společně s Alešem nastoupilo k parkuru
Finálový parkur již probíhal za výrazně
celkem 54 dvojic. Jedenáct z nich postoupilo do
příznivějších podmínek. První ho bez zaváhání
rozeskakování, kde byl Aleš Opatrný a CASAL 1
překonal Jiří Skřivan na KALLISTO. Ten byl ale
jasně nejrychlejší. Na druhém místě skončil Daniel
Voksa na CALUGA (PCT Bakov) před Ludvíkem
Inzerce
Jandourkem na CASIO Karsit (Stáj Karsit).
Foto K. Návojová

Dvěma vítězstvími ve stylu se v Litomyšli blýskla Anna Kellnerová

Foto K. Návojová

Hana Pokorná a CHANELL ve Skokovém
poháru podruhé na stupni nejvyšším
jedním z těch, kteří ve finále měli čtyřbodové
zatížení ze základního kola. I tak se ovšem Jiří
Skřivan mohl připravit na velmi dobré umístění,
protože bylo zřejmé, že na konto šestice čistých
alespoň někomu další trestné body přibudou.
Nakonec v obou částech závodu udržely čisté
konto Hana Pokorná (CHANELL) a Lenka
Matunová na ORIDO (Benátky n.J.). Shodou
okolností startovaly obě jezdkyně za sebou. Hana
Pokorná měla lepší čas a ujala se vedení, Lenka
Matulová ji těsně sledovala. Nikdo další již čisté
finále nepředvedl a tak stály na stupních vítězů
v Litomyšli jediné dvě jezdkyně. Třetí skončil Martin
Matějka (Egersmann Caro As), který s KAR
KAR MM ve finále jednou chyboval a jen o jediný
dotek nedokázal zopakovat svůj výkon z Ptýrova.
Čtvrtý byl Jiří Skřivan na KALLISTO, který
i popáté dokázal ve Skokovém poháru České
pojišťovny 2012 bodovat. Ten se tak i nadále drží
na čele průběžného pořadí. Druhá je nyní Hana
Pokorná se dvěma vítězstvími (Brno a Litomyšl)
před druhým dvojnásobným vítězem roku 2012
Jiřím Hruškou (Martinice a Ostrava). Nejlepší
čtyřku po pěti kolech doplňuje Martin Matějka.

Aleš zase do ciziny
Méně důvodů ke spokojenosti měl Aleš
Opatrný, který se ani s jedním koněm nedostal do
finále. Protože ho pravděpodobně čekají další
povinnosti na zahraničních kolbištích naznačil, že
se pravděpodobně již nebude snažit probojovat do
finálové čtveřice, která se opět v Hořovicích utká
o titul roku 2012.
Výsledky najdete na www.skokovypohar.cz
a záznam Velké ceny pak na internetovém
vysílání www.ceskátelevize.cz

4

XX. ročník | číslo 11
22. 6. 2012 – 5. 7. 2012

Ze zahraničí

Nejrychlejší byl Gerco
Páté kolo Global
Champions Tour se
jezdilo třetí červnovou
sobotu,
v
malebném prostředí francouzského
festivalového
letoviska
Cannes. Parkur stál
na pláži nedaleko
přístaviště luxusních
jachet a za teplého letního večera se
přišlo pobavit špičkovým jezdeckým sportem
patnáct
tisíc
diváků.

s velmi schopným
valachem NINO DES
BUISSONNETS (Kannan). Čistě nešel ani další
z Francouzů 46letý Roger-Yves Bost s 12letou
CASTLE FORBES MYRTILLE PAULOIS (Dollar
du Murier), který také odcházel se čtyřmi body.

Tři v rozeskakování
Bezchybný byl Alvaro de Miranda s báječným AD
RAHMANNSHOF'S BOGENO (Baloubet du
Rouet). Současný Nr. 1 světového žebříčku Rolf-

Favorité vepředu
Páteční drezury ovládla 47letá Australanka
Lucinda Fredericks s debutantem na úrovni 4*,
10letým valachem FLYING FINISH. Za svoji úlohu
dostala 31,8 bodů a to byl výborný počin do
sobotního crossu. Druhé místo obsadil úřadující mistr
světa, domácí favorit Michael Jung s 13letým
hnědákem LEOPIN FST 32,8. Na třetí příčce skončil
Andrew Nicholson (NZL) s běloušem MR CRUISE
CONTROL (Cruising) 34,7. Čtvrtý byl Andrew Hoy
(AUS) s 9letým hannoveránem RUTHERGLEN 34,8.
Pátý byl další z domácích favoritů Andreas Dibowski
(GER) s 9letým Heraldikovým potomkem FRH
BUTTS AVEDON 35,2.

Řada slavných před branami

Zahajoval Azerbajdžán

HSBC FEI Classics
V
německém
militaristickém
středisku
Luhmühlen se od 14. do 17. června jezdilo další
pokračování série CCI****HSBC FEI Classics.

Do Cannes se sjela výborná konkurence
a autorem kurzů byl věhlasný italský stavitel Uliano
Vezzani. Na startu prvního kola se představilo
46 jezdců. Parkur byl tentokrát i v prvním kole
poměrně obtížný a s nulou se přes něj dostalo jen
sedm koní. Do osmnáctičlenného druhého kola se
kvalifikovala i většina z těch, kteří udělali jednu
chybu. Z velkých jmen, kterým postup těsně unikl,
jmenujme Michaela Whitakera, Pénélope
Leprevost, Lucianu Diniz. Dvě chyby udělali
Rodrigo Pessoa, Katharina Offel, Pius Schwizer,
Sergio
Alvarez
Moya,
Eugenie
Angot.
Dvouciferného výsledku dosáhli Denis Lynch,
Laura Kraut, Michel Robert a Nick Skelton.
Meredith Michaels-Beerbaum, stejně jako její švagr
Ludger Beerbaum i jeho zaměstnanec Philipp
Weishaupt, po chybách vzdali.
Druhé
kolo
zahajoval
velmi
dobrý
ázerbajdžánský jezdec Jamal Rahimov s 9letým
hnědákem WARRIOR (Emilion). Podobně jako na
předchozím parkuru i tady udělal jednu chybu.
Marko Kutscher s impozantním běloušem
CORNET OBOLENSKY (Clinton) potvrdil dobrou
formu a zůstal bez chyby. Domácí barvy
reprezentoval Philippe Rozier s 15letým hřebcem
JARDIS DE TOSCANE (Quidam de Revel),
k rozčarování publika však dvakrát zaváhal.
Naopak skvělý byl Angličan Ben Maher
s tmavým hnědákem TRIPPLE X III (Namelus R)
a stejně suverénní byl i Marcus Ehning v sedle
10letého hřebce COPIN VAN DE BROY (Darco).
Po nich přišla série jezdců, kterým se příliš
nedařilo. Manuel Suarez Añon s 11letým
valachem BALDO DS (Kannan) jednou vybočil
a ještě dvakrát shodil a dvě chyby měl i domácí
Simon Delestre s hřebcem VALENTINO VELVET
(Indoctro). Ještě hůř dopadl jeho krajan, exmistr
Evropy Kevin Staut s 11letým valachem REVEUR
DE
HURTEBISE
HDC
(Kashmir
van
Schuttershof), kterém spadlo rovnou pět skoků.
Jedno zaváhání měl i Švýcar Steve Guerdat

Průběžné pořadí Global Champions Tour:
1. Edwina Tops-Alexander 131, 2. Marcus
Ehning 112, 3. Ben Maher 103, 4. Gerco
Schröder 101, 5. Rolf-Göran Bengtsson 95,
6. Marco Kutscher 88, 7. Christian Ahlmann
82, 8. Gregory Wathelet 77, 9. Steve
Guerdat 76, 10. Simon Delestre a Richard
Spooner 75.

Jung do čela

Foto FEI

Na čele průběžného pořadí GCT je Edwina Tops-Alexander (CEVO ITOT DU
CHŅTEAU)
Göran Bengtsson s holštýnským hřebcem CASALL
LA SILLA (Caretino), byl prvním bezchybným
v obou kolech. Stejně úspěšný byl také Gerco
Schröder s perspektivním 10letým ryzákem
EUROCOMMERCE LONDON (Nabab de Reve)
a zajistil tak rozeskakování. Poslední z Francouzů
na startu byl Jéróme Hurel a pepiniér OHM DE
PONTHUAL (Voltaire). Tomu se však nepodařilo
potvrdit nulu z prvního kola a dvakrát chyboval.
Vítězka Hicksteadského derby, zkušená Angličanka
Tina Fletcher s 13letým hřebcem HALLO SAILOR
(Kigali), měla také jednou smůlu a totéž potkalo
i Christiana Ahlmanna s hřebcem TALOUBET
Z (Galoubet A). Dvě chyby udělal i Billy Twomey
s ryzkou TINKA'S SERENADE (Tinka's Boy).
Mnoho příznivců v hledišti měla vítězka posled-ních
dvou ročníků Edwina Tops-Alexander s legendárním
158 cm vysokým ryzákem CEVO ITOT DU CHŅTEAU
(Le Tot de Semilly). Edwina je nezklamala
a po výborném výkonu se i ona kvalifikovala
jako třetí do rozeskakování.
Foto FEI

Gerco Schröder je důležitým členem nizozemské
reprezentace. Na NEW ORLEANS byl i adeptem na medaili
při loňském ME v Madridu.

Sobotní Cross Country stavěl exmanžel
princezna Anny, capt. Mark Phillip (GBR). Trať
měřila 5940 metrů a na pružném přírodním povrchu
stálo 30 překážek. Vedoucí jezdkyně doplatila na
částečnou nezkušenost svého koně, který zakopl
o první skok na jedné z vodních kombinací. S velkou
dávkou štěstí se udržela v sedle a obdivuhodně
skočila i následný skok. Nicméně se zde zdržela
a v konečném součtu jí to stálo deset bodů.
Ukázkovou jízdu předvedl Michael Jung na
LEOPIN FST. V takřka parkurovém rytmu, poctivě
skákající, snad jen s kosmetickou vadou na prvním
vodním komplexu. Andrew Nicholson (NZL)
s běloušem MR CRUISE CONTROL dvakrát
vybočil před jedním z úzkých profilů. Pak už přestal
hlídat čas a ke konci jezdil i snazší varianty.
Nasbíral skoro 90 bodů a stálo ho to propad na
konec druhé desítky.
Bez chyby byl Andrew Hoy, stejně jako se dvěma
koňmi Oliver Townend a také Andrew Nicholson na
CALICO JOE. Z vedoucích jezdců inkasovali body
za mírné překročení času Charlotte Agnew
a Andreas Dibowski.

Statisíce pro první
desítku
To
zahajoval
Rolf-Göran
Bengtsson. Prolétl jím bez chyby
a ve velmi rychlém tempu. Gerco
Schröderovi nezbývalo než riskovat.
Jeho belgický hřebec se překonával
a měl štěstí, když v cíli byl
o šestnáct setin rychleji. Publikum
ještě napjatě čekalo, jak odpoví
Edwina Tops. Velice se snažila,
zkracovala kde se dalo, ale oba její
předjezdci byli rychlejší. I tak si
stupně vítězů se svými konkurenty
užívala a šampaňské stříkalo
proudem.
Gerco Schröder dostal za
vítězství šek na 94 050,- Eur, RolfGöran Bengtsson získal 57 000
a Edwina Tops-Alexander 42 750.
Čtvrtý byl Alvaro de Miranda za 28
500 a dotaci v hodnotě 17 100 si
odvezl Ben Maher. Pro šestého
Marko Kutschera bylo připraveno
8 550, pro Marcuse Ehninga na 7.
místě 5 700, stejně jako pro
osmého Christiana Ahlmanna
i devátou Tinu Fletcher.
Ostatní na:
www.globalchampionstour.com

Foto P. Nixon

Favorizovaný Michael Jung zvítězil
v Luhmühlenu jak v HSBC FEI Classics, tak
v německém šampionátu
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Po terénní zkoušce se ujal vedení Michael Jung s 32,80 bodu, druhý
Andrew Hoy měl 34,80 a na třetí příčce Oliver Townend na ARMADA 39,50.
Na čtvrté místo spadla Lucinda Fredericks se 41,00 a pátý byl Andrew
Nicholson s CALICO JOE 41,70.

Nervózní Hoy
V neděli čekal na jezdce velmi náročný parkur a pořadí se ještě měnilo.
Těžké to měl Oliver Townend s valachem ARMADA. Ten shodil tři skoky
a znamenalo to propad této dvojice na osmou příčku - 51,50. Naopak v sedle
ODT SONAS ROVATIO zůstal Oliver bez penalizace a 49,80 znamenalo mírný
vzestup na sedmou příčku.
Na závěr parkuru nebude rád vzpomínat Andrew Hoy v sedle RUTHERGLEN.
Nastupoval z druhého místa, ale z posledních čtyř skoků tři shodil a k tomu dostal
dva body za čas. Celkový součet 48,80 stačil jen na 6. příčku. Pátá skončila
Charlote Agnew s OUT OF AFRICA TWO, kterou překročení času stálo další
čtyři body - 47,20. Čtvrté místo s jednou chybou obsadil Andrew Nicholson
s CALICO JOE - 45,70. Na senzační třetí příčku se vyhoupl bezchybný Andreas
Dibowski s FRH BUTTS AVEDON - 43,20. Druhá skončila Lucinda Fredericks,
která přešla parkur jen s jedním bodem za čas - 42,00. S velkým náskokem i přes
jednu chybu, zvítězil Michael Jung s LEOPIN FST - 36,80.

I šampionát pro Junga
V Luhmühlenu se současně jezdilo i tříhvězdičkové německé mistrovství
všestrannosti. I tady zvítězil Michel Jung v sedle tm hnědáka RIVER OF JOY
- 27,80. Druhá byla Ingrid Klimke s 12letým vraníkem TABASCO 70 - 36,20
a třetí Frank Osholt s hnědákem LITTLE PAINT - 42,80. Ostatní naleznete na
www. luhmuehlen. de
Pořadí po třech soutěžích HSBC FEI Classics: 1. William Fox-Pitt
(GBR) 30, 2. Andrew Nicholson (NZL) 16, 3. Stuart Tinney (AUS) 15,
4. Alison Springer (USA) 12, 5. Sonja Johnson (AUS) 12, 6. Boyd
Martin (USA) 10, 7. Emma Mason (AUS) 10, 8. Mary King (GBR) 8, 9.
Karen O'Connor (USA) 8, 10. Natalie Blundell (AUS) 8
Příští kolo seriálu bude ve dnech 30. srpna - 2. září. The Land Rover
Burghley Horse Trials (GBR).

Přeplněné Loštice
Ve dnech 15. - 17. června proběhl v areálu zámeckého parku v Lošticích Žadlovicíc již 35. ročník předkola Zlaté podkovy. Ke 12 soutěžím nastoupilo 165
dvojic!!. Startovní listiny obohatili i jezdci ze Slovenska, Maďarska a Rakouska.
Soutěžilo se na třech obdélnících.
Ve Zlaté podkově startovalo 22 dvojic. Po drezuře se vedení ujala Adéla
Svobodová s DOVEN (SL Eventig Team) před Petrem Myškou KAMERIK (JK
Isabel) a Ing. Pavlem Vaňkem GRAZY LOVE (Ratibořské Hory). Po terénu se
pořadí na předních místech nezměnilo. Tím zamíchal až závěrečný parkur.
Vedoucí Adéla Svobodová chybovala třikrát a propadla se až na 7. příčku.
Nulou si tak vítězství zajistil Petr Myška s KAMERIK (JK Isabel). Pohár za druhé
místo si odvezla Lucie Hlavatá (JS Slavíkov). Třetí pozici vybojovala Radka
Dvořáková DAMON (JK Cavalier Rynárec). OM seniorů obhájil Petr Lacina na
KORSICA (JK u Juráška)

CNC2*
Rozpis závodů nabídl soutěžícícm i CNC**, ke kterému se přihlásilo osm
jezdců. Po drezuře se vedení ujal domácí Radko Heidenreich s TIKSI. Na záda
mu dýchal s rozdílem 0,26 tr.b. Robert Pokorný na CALEPPO (JO Albert
Stolany). Terénní zkoušku se podařilo pouze třem jezdcům zajet bez
penalizace. Nezaváhali vedoucí TIKSI i CALEPPO a tak se pořadí na čele
nezměnilo. Bezchybně absolvoval i Stanislav Vrtek s ACTION BOY (Sportovní
stáj Vrtkovi), který se tak vyhoupl na 3. příčku.
Chyby přišly opět až na parkuru. Zde se nikomu nepodařilo absolvovat čistě.
S 8 tr. body se tak do čela dostal Robert Pokorný na CALEPPO. S druhým
místem se musel spokojit Radko Heidenreich s TIKSI (12) a třetí se 4 body
udržel Stanislav Vrtek a ACTION BOY.
S. Heidereichová

CNC** v Lošticích vyhrál Robert Pokorný na CALEPPO (Albert Stolany)
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O víkendu 16. a 17.června se konala Malá cena Opavy. V hlavní soutěži (-S**-) startovalo
24 dvojic a v rozeskakování tří koní a dvou
jezdců zvítězil Jan Zwinger na OLUBET a na
VÍSKA RVP obsadilo i druhé místo.

Foto J. Gebauer

Foto M. Pánka

John Deere Cup
Foto M. Pánka

V sobotu a neděli 16. a 17. června probíhal
v Praze na Trojském ostrově oblastní
šampionát Prahy ve skocích. V kategorii
juniorů (-L**-) zvítězila Tereza Prášková na
HEDERA (Leonard Praha) před Dagmar
Neumannovou - GINGER 3 (JS Ctěnice).
V soutěži mladých jezdců (-S**-) si pražský
titul odnesla Sandra Tomaidesová na
COCORICO (JS Tarpan) před Dominikou
Hrubešovou na RAIN MAN (Farma Hrádek).
Seniorská kategorie měla na programu soutěž
-ST**- a zlato obhájila již potřetí Veronika
Krajníková na BALIRINA (Accom Praha), když
v otevřené soutěži skončila po rozeskakování
tří dvojic na 2. místě za Khanjaki Naghmeh
s CAECILIA R (JS Cís. ostrov).

Dvoudenní závody pořádané 16. - 17. června
v Hradištku u Sadské patřily do série Champions
Tour a konaly se pod patronací firmy John Deere.
Na programu byly soutěže od -Z- do -ST-.
Prvním vrcholem byla soutěž -S**-, ke které
nastoupilo 67 dvojic. Do rozeskakování postoupilo
12 koní a mezi čtyřmi bezchybnými dvojicemi byla
nejrychlejší Jana Holubová na UNICUM 1 (SUBLI)
před Josefem Pařenicou se SARAH SUN (Audit
Sulice).
Závěr závodů si užil Rudolf Doležal. Ten
k -ST**- nastoupil se dvěma koňmi a s oběma se
dostal do rozeskakování. Společně s ním se tam
z 33 dvojic probojoval již jen Jiří Luža na
RONALDO-S (Schneider Plzeň). Vítězství
a i druhé místo si ale nakonec odnesl Rudolf
Doležal (Hřebčín Suchá), když první byl na LARA
CROFT a druhý s ACTIONīS PRIDE. O bod uniklo
rozeskakování trojici na dalších místech: Sergej
Motygin - CORRAGIO, Nikola Bielíková - CASTER
a Jan Štětina na CASANOVA-S.

Heřmanův Městec a Altenfelden
Sluncem zalitý Heřmanův Městec přivítal v sobotu 16. června účastníky
Memoriálu Jiřího Škodného ve spřežení. Na start čtyř kategorií se postavilo
celkem 35 spřežení. Nejpočetnější byla kategorie jednospřeží, ve které zvítězil
Tomáš Barták ml. (JK Barták Nahoruby). Ve dvojspřeží pony obhájila loňské
vítězství Monika Pospíšilová (JK Boharyně). Ve dvojspřeží se na prvním místě
umístil domácí jezdec Radek Nesvačil. V královské dosciplíně si vítězství
vybojoval Josef Hrouda o 0,03 tr.b. před Petrem Vozábem (NH).
Tento víkend startují naše spřežení při tardičním CAI v Altenfeldenu. Jako
obvykle je v Rakousku silná účast českých spřežení. V kategorii jednospřeží
to jsou: Daniel Bejr, Alena Brixová, Jan Exnar, Libor Kurka, Jan Nesvačil,
Jaroslav Petřek. Ve dvojspřeží: Martin Gössl, Jaroslav Kohout, Jiří
Nesvačil ml., Radek Nesvačil st., Erich Zuvač a dvě česká čtyřspřeží vedou
Jiří Nesvačil st. a Jaroslav Juráň.
Foto R. Němcová

Vítězné čtyřspřeží Josefa Hroudy při Memoriálu Jiřího Škodného
v Heřmanově Městci

Sofie Najmanová (JK Český Dvůr) zcela ovládla
druhé kolo seriálu O pohár hl. města Prahy,
které se konalo 9. června v zámeckém areálu
Ctěnice. Nejprve na NIGHTBEAUTY T zvítězila
v zahajovací Ceně společnosti JRS (-ZL-) a na
GERA zde obsadila i druhé místo. Na GERA
(foto) pak zvítězila i v hlavní soutěži (-L-). Sofie
vyhrála i prvním kolo seriálu na Císařském
ostrově, ovšem na koni NIGHTBEAUTY.
Protože jsou ale v Poháru hodnoceny dvojice, je
zatím v průběžném vedení její stájová kolegyně
Petra Gabryšová s BERTÍK, která za 2. místo
v prvním kole a 3. ve Ctěnicích má na svém
kontě 17 bodů. Sofie Najmanová na GERA 1 je
druhá s 15 body (v 1. kole 6. místo) a průběžně
třetí je zatím Tomáš Plšek na SAMARA (JK
Equuleus Praha), který v obou kolech skončil na
4. příčce.
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Na koni z Vídně do Berlína
za 72 hodin
Na podzim roku 1892 proběhla jedna z nejznámějších jízd z historie
dálkových jezdeckých cest. Na základě sázky rakouského císaře
Františka Josefa a německého císaře Viléma II, byli vyzváni důstojníci
obou armád k závodu na trase Berlín - Vídeň a Vídeň - Berlín. Výsledek
soupeření měl dokázat míru schopností a nasazení vojáků jednotlivých
armád. Každý z císařů věnoval čestnou cenu pro vítěze druhé země.
Výzva se pochopitelně setkala s obrovskou odezvou, navíc když pro
vítěze bylo přichystáno i 20 000 německých marek. K závodu nastoupilo
celkem 250 jezdců, výměna koně nebyla dovolena. Délka přesně
vymezené a jednotlivými městy ohraničené tratě, byla změřena na
572 km.
Start připadl na 1. listopadu a z Vídně se na cestu vydalo
118 rakousko-uherských a z Berlína 132 německých důstojníků. Ve
výhodě byli Rakušané, protože na ty čekala českomoravská vysočina již
v první části závodu a dojezd před Berlínem byl v rovinatém terénu. Po
71 hodinách a 26 minutách bylo rozhodnuto. Prvenství získal nadporučík
rakouských husarů Wilhelm Graf Starhemberg na anglickém
polokrevníkovi Athos.
Z německých jezdců byl v cíli na předměstí Vídně Floridsdorf první
nadporučík Freiherr von Reitzenstein. Tomu stačil čas 73 hodin a šest
minut na celkové druhé místo, za které získal 10 000 německých marek.
Nemilosrdná touha soutěžích po úspěchu před zrakem dvou císařů
vypovídá, že přes výzvy k ohleduplnému zatížení koní, kteří měli stejně jako
jezdci prokázat svoji bojeschopnost, do týdne po závodu uhynulo 30 zúčastněných zvířat, včetně vítěze. Ten však podle dostupných informací
neuhynul na následky cestovních útrap, ale na tetanus, který buď získal
někde po cestě mezi Vídní a Berlínem, nebo nemoc propukla na základě
vyčerpání. Našli se ovšem i koně, kteří získali Cenu za vynikající kondici.

Ve dnech 8. - 10. června probíhal v Levíně nedaleko Prahy mezinárodní
turnaj v polu. Velkolepě pojatá show byla příležitostí pro setkání společenské
smetánky známé spíše z bulvárních časopisů. Bohužel závěrečnou neděli
zcela pokazil vytrvalý déšť. Ale i tak byl z přeplněných VIP stanů přes široké
klobouky a sklenky šampaňského k vidění kvalitní sport.

Po 120 letech
Po 120 letech se po stopách této cesty vydalo 12 distančních jezdců
z Německa, Švýcarska a Rakouska. Oproti vojenským jezdcům nejsou
hnáni touhou po rekordech, ale především se snaží nevšedním zážitkem
připomenout jezdeckou minulost. Jejich cesta je rozplánována na čtyři
týdny a z Berlína vyrazila skupina 3. června. Na území České republiky
vstoupili jezdci 12. června a prvním českým cílem byl Jiřetín. Dále pak
skupina postupovala a postupuje po stopách historického závodu přes
Mimoň, Bělou pod Bezdězem, Horky nad Jizerou, Nymburk, Kolín,
Čáslav, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Jamné, Želetavu, Bítov a poslední
českou zastávkou bude Znojmo. Sem by měli jezdci dorazit 26. června.
Cesta je rozdělena do 24 dní se čtyřmi dny přestávky, které v Čechách
využili účastníci k návštěvě Prahy a Národního hřebčína. Nejstarším
účastníkem je architekt a spisovatel Nik Streiff ze Švýcarska, kterému je
77 let (na fotu na nádvoří zámku v Horkách pátý zleva v modré košili).

Foto E. Moravová
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