Juniorský
Ptýrov

Martinský šampionát
podruhé

Mistrovství dětí, juniorů
a mladých jezdců
se konalo na Ptýrově

Reportáž z druhého
ročníku šampionátu
mladých koní v Martinicích

strana 2

strana 6

XX. ročník | číslo 16
17. 8. 2012 – 30. 8. 2012

Londýn je skvělým místem pro OH
XXX. olympijské hry jsou minulostí. Vše proběhlo hladce a londýnští organizátoři sklízí povětšinou
pouze chválu. Jezdecké discipliny si možná více než ostatní sporty užívaly britskou tradici a s ní spojený i zájem diváků. Přes internetové zpravodajství mohli být „při tom” i Ti z nás, kteří se do Londýna
nevypravili osobně. Ohlédněme se tedy ještě naposledy za dalšími dvěma jezdeckými disciplinami her
30. olympiády v londýnském Greenwich Park.

Parkur jako Londýn
Po drezurní orvertůře začaly pro natěšené fanoušky v sobotu
4. srpna skokové soutěže. Olympijský turnaj
se včetně finále skládal z pěti parkurů.
Každé kolo bylo uzavřené a pro další postup bylo určující dosažené pořadí. Jedinou výjimkou byl do
dvou dnů rozložený
Pohár národů, který
museli přeskákat jako
druhou a třetí kvalifikaci i všichni pokračující
jednotlivci.
Do první kvalifikace připravil domácí stavitel Bob
Ellis přátelský, více méně seznamovací parkur, se
kterým renomovaní jezdci, až na dva vykřičníky,
neměli žádné výraznější problémy. Bylo však třeba
sledovat časový limit. Velkou pochvalu sklidily nápadité profily překážek připomínající britskou historii a významné londýnské pamětihodnosti.
Na startu se představilo sedmdesát pět jezdců
z dvaceti šesti zemí a do soutěže zasáhlo patnáct
národních družstev. Nejmladší jezdkyní byla osmnáctiletá Američanka Reed Kessler a nejstarším
desetinásobný olympionik, pětašedesátiletý Ian
Millar z Kanady.
Přes první kolo se s nulou dostalo třicet dva koní a deset jen s časovou penalizací. Dalších čtrnáct
mělo jednu chybu a v individuální soutěži mohli pokračovat ještě čtyři jezdci s osmi body. K potěše
anglických diváků předvedli krásné parkury domá-

cí reprezentanti a velký fanklub měl hlavně 54letý
matador Nick Skelton, kterému se s hřebcem BIG
STAR (Quick Star) po celý konkůr mimořádně dařilo. Velmi se také líbili koně, na kterých jezdili Saudští Arabové.
Již první kolo znamenalo stop pro dva z favoritů. Beezie Madden (USA) vytáhla po nevydařeném nájezdu svou 14letou hnědku VIA VOLO
(Clinton) před jedním ze skoků, jenže ta napodruhé zastavila. Hřebec CODEX ONE (Contendro I) Christiana Ahlmanna po suverénním
průběhu shodil stacionátu ke konci parkuru a po
obratu hned oxer na dvojskoku. Když před následnou stacionátou prudce zastavil, Christian
byl nakonec rád, že se udržel v sedle. Toto vystoupení ho však stálo patnáct bodů a to byl konec všech medailových nadějí.
Drama si prožila i Švédka, se kterou se tolik nepočítalo, Lisen Bratt-Fredricson. Řada na ni přišla
v dešti, po přestávce na úpravu povrchu. Jejímu
10letému bělouši MATRIX (Cardento 933) se vůbec do arény nechtělo a když se neochotně nechal
přesvědčit, přeskočil dva skoky a do třetího krkolomně padnul. Vypadalo to hrůzostrašně, ale naštěstí oba se zvedli a odešli po svých. Pro dvanáct
jezdců individuální soutěž skončila, ale ti z nich,
kteří byli členy týmů, mohli dále pokračovat v soutěži družstev.

Pohár národů bez Němců
Druhá kvalifikace, první kolo týmové soutěže, se
jezdila hned následující den. Už ráno bylo veterinární komisí oznámeno, že byl pro zvýšenou citlivost jedné končetiny veterinární komisí vyloučen
10letý valach VICTOR (Elmshorn) kanadské jezdkyně Tiffany Foster. Kanaďané nijak nadšení neby(Pokračování na str. 4)

Český jezdec
v Greenwich Park
České jezdectví se sice v klasické disciplině do Londýna neprobojovalo, ale svůj dílek
slávy si mohli příznivci koní prožít díky zlaté
medaili Davida Svobody v moderním pětiboji.
Po přesvědčivém vítězství v šermu, ale
slabším plavání bylo jasné, že na parkuru bude hodně záležet. Fanoušci pětiboje měli
v paměti Svobodovo vystoupení v Pekingu.
Za čtyři roky se však hodně změnilo. Armádní středisko moderního pětiboje zakoupilo pětibojařům čtyři koně a mnozí z českých jezdců se v průběhu čtyř sezón s Davidem Svobodou utkalo na našich kolbištích.
Středisko jezdeckého sportu našeho moderního pětiboje je v Poděbradech, kde se
o české reprezentanty starají manželé Kopečtí. Robert Kopecký (foto) doprovázel Davida
i celý český tým jako reprezentační trenér do
Londýna.
Každý, kdo viděl jízdu našeho zlatého
olympionika musel uznat, že od posledních
her se jezdecký projev Davida Svobody výrazně zlepšil. Náskok, který na parkuru na
svého soupeře získal byl sice minimální, ale
nakonec se ukázal jako velmi důležitý. Moderní pětiboj tak pokračuje ve svých úspěších
a jeho prestiž v rámci českého sportu opět
značně vzrostla.
Zásluhu na tom má i Robert Kopecký, který nám na letišti ve Kbelích, kam vládní spe(Pokračování na str. 5)

Inzerce

Zlatý skokový tým Velké Británie: Scot Brash, Ben Maher, Nick Skelton a Peter Charles
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Juniorský Ptýrov
České jezdecké léto pokračovalo hned následující den po skončení jezdeckých soutěží
v Londýně juniorským šampionátem ve skocích.
Po letech zduchovických mistrovství se letos
organizace ujali ptýrovští a ve čtvrtek 9. srpna se
do luxusního areálu u Mnichova hradiště sjelo
93 účastníků se 150 koňmi. Na programu třídenního klání byla soutěž dětí (-ZL+L*+L*-), družstev (-L*+L**-), mladších juniorů (-L**+S*+S**-)
a starších juniorů (-S*+S**+S**-).
První den zahajoval tříhodinový warm up, který
využila téměř stovka dvojic. První skutečnou soutěží
již byla mistrovská soutěž dětí -ZL-. Většina soutěží
s výjimkou nedělních závěrečných kol byla I otevřenými soutěžemi. K soutěži dětí nastoupilo v pátek 46
dvojic, v kategorii mladších juniorů 28 a dvojic starších juniorů bylo 38. Téměř stejné počty startujících
se objevily i v sobotních kolech, kdy nestartovali pouze ti, kterým se zahajovací kolo fatálně nepovedlo.
Součástí šampionátu byla i dvoukolová soutěž
družstev (-L*+L**-). Ta probíhala v sobotu a v neděli
a své týmy vyslalo osm oblastí. Celkově soutěžilo 11
týmů, z nichž čtyři byly tříčlenné.
Foto J. Malinovský

Týmové zlato obhájila Praha, tentokrát ve složení Anabelle E. Kruf (COLOR LINE K), Dagmar
Neumannová (BATMAN), Ivana Hronová (LENTIMUS) a Anna Kellnerová (ZONNEDOEPTOLTIEN).
V kategorii mladších juniorů pokračovalo 23 dvojic. Sedm zvládlo druhé kolo (-S*-) čistě a další sedmička s jediným shozením. Do třetího kola tak pokračovaly tři dvojice s nulou. V této trojici však byla
favoritka soutěže Adéla Půlpánová se dvěma koňmi
(CHANTAL 2, QUEEN C). Bylo tedy jasné, že v neděli nastoupí do třetího kola bez trestných bodů pouze ona a Antonie Sabathilová (ANTALIA).

Technická chyba na parkuru
Skupina starších juniorů byla letos obzvlášť silná.
Ve druhém kole (-S**-) viděli diváci řadu pěkných výkonů (pochopitelně vedle těch méně zdařilých).
S nulou absolvovalo 12 dvojic, a stejně bylo těch
s jedním shozením. S čistým kontem pokračovalo pět
jezdců. Možná jich mohlo být šest, ale soutěžní smůlu si ve druhém kole vybrala Jiřina Pružinová na HONOS (Mělnická Vrutice). Té se uprostřed parkuru do
cesty připletli pomocníci z technického personálu
a Jiřina tak musela soutěž přerušit. Těžko posoudit,
zda na chybě ve druhé části parkuru mělo toto vyvedení z tempa vliv, skutečností ale byly 4 trestné body. Protože vedle pěti čistých pokračovaly v soutěži
i čtyři dvojice se 4 body, v sobotu večer tak Jiřina
Pružinová šanci na medaili téměř ztratila.

Neděle plná rozeskakování

Kuriozní moment v historii národních šampionátů. Dvě mistryně v jedné kategorii.

Pátek
Úvodní páteční parkury byly postaveny přiměřeně
zahajovacímu dni a tak byla ve všech kategoriích celá řada jezdců bez trestných bodů. Dobrou výkonnost potvrdila kategorie starších juniorů. Ta začínala,
stejně jako vloni, hned parkurem -S*-. Ten zvládla
desítka dvojic čistě a dalších 11 koní absolvovalo
s jedinou chybou.
Jakkoliv již páteční odpoledne plně patřilo úvodním mistrovským soutěžím, závěru dominovalo slavnostní zahájení. Všechny startující jezdce, seřazené
podle oblastí přivedl na kolbiště Jiří Skřivan na nejlepším koni domácího Daniela Voksy CALUGA.
Úvodní slovo patřilo majiteli areálu ing. Vladimírovi
Bednářovi, hlavní rozhodčí Marcele Šímové a také
čestnému hostu závodů herci Bolku Polívkovi. Ten
navíc vylosoval startovní pořadí oblastních družstev,
která svoji soutěž zahájila v sobotu.

Sobota
Sobotní druhá kola již začala soutěžící trochu třídit. Několik dětí mělo se svým -L*- potíže. Z celkového počtu 38 dvojic zatížilo své konto dvouciferným
výsledkem sedm dvojic a tři se musely s mistrovství
rozloučit. I tak pokračovalo v šampionátu sedm dvojic s čistým kontem.
Soutěž družstev zahajovala úrovní -L*-. Nejlépe si
se vstupním kolem poradily týmy severní Moravy
a Prahy, které postoupily do neděle s pouhými 4 body. S rozdílem chyby je ovšem pronásledovala obě
družstva středních Čech.

Nedělní program zahájila poslední šance
(120/130) již v 8.00 ráno. První medailové boje se
rozhořely v 10.00 a na řadě byly děti. Po redukci
druhých koní nastoupilo do závěrečného kola (-L*-)
25 dvojic. Koně skákali v Pýrově den ode dne lépe
a tak se hned 11 dětem podařilo dokončit závěrečný parkur čistě. Ze sedmi doposud bezchybných se to ale podařilo pouze nové mistryni Kateřině Štorkánové na NINA 2 (Boh. Novohradský).
Za ní se seřadila devítka jezdců se součtem 4 body, kteří se v napínavém rozeskakování utkali
o stříbro a bronz. Ze čtyř bezchybných byla nejrychlejší Petra Boháčová na SISSI 3 (JS Delta)
a bronz si vybojoval jeden ze dvou přítomných
chlapců Martin Vašák na BJERGLUNDS CHOPING (JK Český Dvůr).
Následovala soutěž družstev (-L**-). I zde se diváci dočkali rozeskakování. Zlato a stříbro bylo
jasné hned po dojetí druhého kola. Vedoucí postavení ze soboty potvrdil tým Prahy. Ten připsal na
své konto opět pouhé 4 body a obhájil zlato z roku 2011.
Stejně jako Praha si v neděli vedlo družstvo
Střední Čechy 1. Chyba navíc ze soboty ale znamenala, že součet stačil pouze na stříbro. V sobotu ex
equo první tým Severní Moravy již tolik štěstí neměl.
Připisoval 12 bodů a se 16 trestnými body se musel
o bronz rozeskakovat s týmem severních Čech. Z toho nakonec vyšli vítězně Severočeši a Morava tak
přišla letos zkrátka.
A v rozeskakování o medaile pokračovala i další
kategorie. Do závěrečného boje mladších juniorů
(-S**-) nastoupilo 17 jezdců. Svoji výkonnost potvrdili dvě jezdkyně se zcela čistým kontem. Rozeskakování o zlato však předcházelo i rozeskakování
o bronz. V něm se utkali 16letá Marie Hrudková na
19letém NELSON (Kladno) a 16letá Kateřina Málková se stejně starou PARODIE (Málek). Úspěšnější
nakonec byla Marie Hrudková.

Dvě mistryně
O skutečné vyvrcholení nemající v historii českých šampionátů obdoby se postaraly obě vedoucí
jezdkyně. Obě potvrdily své tři bezchybné jízdy
čistým rozeskakováním s naprosto shodným časem
35,54 s. Poprvé v historii tak máme v jednou ročníku a v jedné kategorii dvě mistryně ČR. Na stupni
nejvyšším stanuly svorně obhájkyně titulu Adéla
Půlpánová - CHANTAL 2 (Benátky u Sázavy)
a Antonia Sabathilová - ANTALIA (JK Diana). Stříbro letos nezískal nikdo.
Situace s jedinou bezchybnou dvojicí se opakovala i u starších juniorů. Těch bylo v závěrečný den 26
a jediný dokončil všechna tři kola čistě druhý z rodiny Málkových Ondřej na CORNILS (Málek). Dodejme, že zcela suverénně.
Boj o stříbro a bronz se strhl ve skupině pěti jezdců s jedinou chybou. V té nakonec nechyběla ani sobotní smolařka Jiřina Pružinová. Ta se ujala vedení
s čistým kontem a časem 40,21 s. Ten nakonec dokázala překonat pouze Lucie Krulichová na CARDINAL 3 (Zduchovice), která tak brala stříbro. Medaile
nezbyla na další ze skupiny rozeskakujících jezdkyň
Karolínu Šimáčkovou. Letošní drezurní mistryně
v kategorii mladí jezdci (kategorie starší junioři nebyla vypsána) se tak nakonec musela ve skákání spokojit s 5. šampionátovým místem

Na Ptýrově pokračujeme
Juniorský šampionát je minulostí. V roce 2012 se
skutečně vydařil a chvála ptýrovským pořadatelům
je již standardem. Do areálu u Mnichova Hradiště
jezdí jezdecká veřejnost ráda i díky jejich pohostinnosti a vstřícnosti. Kvůli frekvenci závodních dní na
Ptýrově jí musí mít téměř nevyčerpatelné množství.
O další várku si řeknou účastníci Skokového poháru
ČP, který na Ptýrově pokračuje tento
víkend.

Mistrem starších juniorů je Ondřej Málek na
CORNILS ze stáje Málek
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Šampionát
v Kladrubech
Národní hřebčín v Kladrubech hostil ve
dnech 3. - 5. srpna další ze šampionátů roku
2012. O národní tituly a medaile se do
Kladrub sjeli bojovat jezdci spřežení. Soutěžilo se standardně ve čtyřech kategoriích. Nejvíce soutěžících měla tradičně soutěž jednospřeží (14), čtyřspřeží se letos sešla pouze tři.
Důvodem této minimální skupiny pro uspořádání šampionátu byla především absence našich dvou reprezentantů Jiřího Nesvačila st.
a Jaroslava Juráně. Ti se již plně zaměřili na
přípravu pro světový šampionát v Riesenbecku. Ten se koná právě tento víkend ve dnech
15. - 19. srpna.

Nesvačil versus Gössl
Nejvíce sledovanou kategorií byla tentokrát
soutěž dvojspřeží (12). Za prvé se čekalo zda
Martin Gössl (vedoucí jezdec světového žebříčku FEI Top Driver Awards 2012) potvrdí svoji letošní neporazitelnost i v Kladrubech, na domácí
půdě svého největšího konkurenta Jiřího Nesvačila ml. Za druhé pak byla tato soutěž v centru
pozornosti i kvůli blížícímu se finále Dunajskoalpského poháru.
Jiří Nesvačil, po triumfu na CAI v Nebanicích
při své mezinárodní premiéře se čtyřspřežím,
o pouhé dva dny nestihl splnit se „čtyřkou" kvalifikační kritéria pro národní šampionát. Nemohl
tak zdramatizovat soutěž čtyřspřeží a proto musel, navzdory nebanickému prohlášení nastoupit
ve své dosavadní kategorii dvojspřeží.
V drezuře potvrdil Jiří Nesvačil kvalitu starokladrubských koní a po pátku se ujal vedení
(46,98 bodu). Martin Gössl byl se ztrátou více
jak dvou bodů až třetí za Ladislavem Jirgalou
(48,64).
Sobotní maraton však již naše současná jednička ve dvojspřeží zcela ovládla a Martin Gössl
byl na pěti překážkách ze sedmi ze všech nej-

Foto O. Procházková

Martin Gössl potvrdil i při národním šampionátu v Kladrubech nad Labem svoji letošní neporazitelnost
rychlejší. Rázem se s téměř tříbodovým náskokem ujal průběžného vedení.
Jiří Nesvačil dokončil se skoro totožným výsledkem jako druhý Erik Zuvač „až" na třetím
místě. Druhý zástupce NH Radek Nesvačil, který byl po drezuře čtvrtý, musel při sobotním maratonu odstoupil.
V závěrečném parkuru Jiří Nesvačil jednou
chyboval. Usnadnil tak Martinovi Gösslovi cestu
za titulem. Ten zvolil již několikrát osvědčenou
taktiku a kurzem parkuru proklusal „na jistotu".
Do cíle dojel bez shození a přes volnější tempo
i v časovém limitu. To mu zajistilo další prvenství
sezóny ozdobené navíc šampionátovým zlatem.
Jiří Nesvačil získal stříbro a Erik Zuvač bronz.

Zkouška před
Portugalskem
Důležitou zkouškou výkonnosti bylo mistrovství i pro
jezdce jednospřežní, které
v září čeká světový šampionát
v portugalském Lezirias (12. 16. 9.).
V jednospřeží potvrdil své
kvality Jan Exnar, který se
dostal do vedení hned v drezurní úloze, navíc s markantním odstupem jedenácti a půl
bodu od druhého Jana Minarčíka.
V jeho režii probíhal i sobotní maraton. Po dvou dnech si
tak vybudoval na své soupeře
značný náskok. Na druhého
Jana Minarčíka a třetího Jiřího
Koníře to bylo 16,5 resp. 17,5

Foto O. Procházková

Jan Exnar slavil v Kladrubech již svůj třetí titul mistra ČR

bodu. Nakonec se to ale ukázalo jako velmi potřebné. Jan Exnar letos mívá se závěrečným
parkurem potíže a i v Kladrubech inkasoval
12 trestných bodů za čtyři shozené míčky. O titul
ho to však již nepřipravilo.
Čistou jízdou se na druhou pozici posunul
Jiří Koníř. Jan Minarčík klesl kvůli chybě na
bronzový stupínek. Alena Brixová, která si letos zvykla být většinou velmi vysoko, skončila
bez medaile na 4. místě. I tak je však tato jezdkyně společně s Janem Exnerem a Jaroslavem Petráněm v nominované trojici pro světový šampionát v Lezirias.

„Slovenský” Josef Hrouda mistrem
V Kladrubech se v rámci mistrovství jela
i otevřená soutěž jednospřeží pro do šampionátu nekvalifikované jezdce. Zde nenašel přemožitele Libor Kurka. Zlatou mistrovskou medaili mezi zástupci dvojspřeží pony získala
Mgr. Monika Pošpíšilová, ve čtyřspřeží triumfoval mezi trojicí účastníků Josef Hrouda.
Kompletní výsledky najdete na
www.sprezeni-cjf.cz

Jsme zvědavi na Riesenbeck
Hned po mistrovství se jezdci nominovaní pro
světové šampionáty sešli na dvoudenním soustředění, které se konalo v úterý a ve středu
7. - 8. srpna v Pardubicích. Jiří Nesvačil st. a Jaroslav Jurák se v zápětí vydali na cestu do Německa. Na jejich výkony při MS čtyřspřeží se
můžete podívat na www.hippoevent.at
Podle posledních zpráv, před uzávěrkou Jezdce č. 16, dorazilo do dějiště šampionátu 50 spřežení z 19 států. Slovensko reprezentuje Josef
Hrouda, nejpočetnější zastoupení mají pochopitelně domácí s devíti spřeženími.
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Londýn je ....
(Pokračování ze str. 1)
li, ale proti rozhodnutí komise není odvolání, a tak
startovali ve třech.
Počasí bylo vrtkavé. Parkur Boba Ellise byl technický, ale jak bylo obvyklé, velmi korektní. Na kolbišti stálo několik řad a chyby byly i na vodním přikopu. Skvěle se dařilo družstvu Saudské Arábie,
kterému jedinou chybu udělal nedávno omilostněný hříšník Abdullah Sharbatly s 10letým val. SULTAN. Saudové se tak dostali do vedení s pouhým
jedním bodem.
Výborné výkony podávali i Britové, Holanďané,
Švédi a Švýcaři, kteří za nimi následovali shodně
se čtyřmi body. Ve třech jedoucí Kanaďané měli pět
a do dalšího kola postupovali ještě Brazilci a USA
s osmi body. Jen o dva body za čas unikl postup
Mexičanům, kteří měli 10. Za nimi Australané
a Němci 12, Francouzi 14, Belgičané 16, Ukrajinci
21 a Chilané 22 bodů. Nepříjemnou senzací bylo
vypadnutí tří superligových týmů, především Německa, kde Marcus Ehning, Jane Friederike Meyer
i Christian Ahlmann měli po jedné chybě a Meredith Michaels- Beerbaum dokonce dvě. Dál se ale
nedostala ani Francie a Belgie.

Britská radost po letech
V pondělí bylo pro osm družstev na programu
napínavé finále. Dál se dařilo Britům a Holanďanům, kteří připsali jen čtyři body a skončili s celkovým součtem osmi bodů.
Saudští Arabové začali postupně chybovat, ale
pokud by poslední z nich Abdullah Sharbatly dokázal jít čistě, tak by se dostali do rozeskakování.
Jenže ani druhý jezdec z posledních WEG čisté
konto neudržel. I tak si za celkových čtrnáct bodů
Saudové odvezli skvělou bronzovou medaili.
O těch nejcennějších se muselo rozhodnout v rozeskakování.
Stadión vybuchl nadšením, když třetí z britské
čtveřice zůstal bez chyby. Holanďané v tu chvíli už
měli jisté čtyři body a tak bylo rozhodnuto. Zlaté
medaile pro Velkou Británii vybojovali již zmiňovaný Nick Skelton na BIG STAR, 29letý Ben Maher
s hřebcem TRIPPLE X, 26letý Scott Brash s 10letým HALLO SANTOS a 52letý exmistr Evropy Peter Charles s hnědákem VINDICAT. Vítězství to bylo o to slavnější, že se to Spojenému království naposledy podařilo před šedesáti lety v Helsinkách
v roce 1952.
Stříbrné medaile si odvezli Holanďané. Na nepopulárním čtvrtém místě skončili se šestnácti body
Švýcaři a pátá byla kanadská trojice s dvaceti šesti body. Současné šesté místo Švédska a USA mělo hodnotu dvacet osm bodů a osmí ve třech jedoucí Brazilci, nasbírali šedesát sedm bodů.

Znovu od nuly
Po dni odpočinku se ve středu jezdilo individuální finále. Do prvního finálového kola se kvalifikovalo třicet sedm jezdců, kterým se předchozí výsledky nezapočítávaly a všichni začínali od nuly. Na
parkuru dělal jezdcům potíže především trojskok
a jako v předešlých kurzech vodní příkop a krátký
časový limit.
Bez chyby se přes toto kolo dostali dva členové
vítězného týmu Nick Skelton a Scott Brash, dále
Marcus Ehning (GER) s 15letým hřebcem PLOT
BLUE (Mr Blue), Olivier Guillon (FRA) s 13letým
hnědákem LORD DE THEIZE (Donald Rouge II),
Cian O’Connor (IRL) s oldenburským BLUE LOYD
(Landor S) a Steve Guerdat (SUI) se silným 11letým valachem NINO DES BUISSONNETS (Kannan). Další čtyři jezdci přešli jen s jedním bodem za
překročení času.
Ve druhém kole pokračovalo dvacet dva jezdců. Jenom čtyři ho přešli s nulou. K velkému zklamání publika mezi nimi nebyl stále průběžně vedoucí Nick Skelton, který právě zde udělal svou
jedinou olympijskou chybu. Ta ho odsunula na konečné 5. místo, na kterém skončil spolu se svým
o dvě generace mladším týmovým kolegou Scottem Brashem a velkým překvapením turnaje
33letým Mexičanem Alberto Michanem s holštýnkou ROSALIA LA SILLA (Cassini I).
Čtvrté místo připadlo nejúspěšnějšímu ze Saudských Arabů Kamal Bahamdan s 11letou NOBLESSE DES TESS (Cumano). Ten dvěma body doplatil na malé překročení limitu v obou kolech.
S jediným bodem dokončili finále dva jezdci.
Skok neshodili žádný, ale do času se nevešel v prv-

Foto Kit Houghton

Skokové zlato získal jeden z nejvýznamnějších členů přicházející jezdecké generace Švýcar Steve
Guerdat na NINO DES BUISSONNETS
ním kole Gerco Schröder a ve druhém o dvě setiny
sekundy také Cian O’Connor. Tito dva se tak rozeskakovali o stříbrnou a bronzovou medaili. Gerco
Schröder (NED) sedlal 10letého ryzáka LONDON
(Nabab de Reve). Projel rozeskakováním rychle se
zjevnou snahou neudělat chybu.

Bronzový náhradník
To Cian O’Connor jel velice riskantně a čas měl
o tři vteřiny rychlejší, jenže jeho 12letý hnědák shodil s přílišného tempa závěrečný oxer. Stačilo přidržet a medaile by byla blyštivější. Cian si ovšem na
štěstí nemůže stěžovat. Původně byl pouhým náhradníkem a na OH se dostal až když irské federaci
došla trpělivost s prohřešky, které neustále dělá Denis Lynch. Do samotného finále nakonec postoupil
jen proto, že Rolf-Göran Bengtsson už nešel napodruhé na veterinární prohlídku a s drobně poraněným CASSAL LA SILLA ze soutěže odstoupil.

Švýcaři čekali déle
Jediným, kdo dokázal přeskákat obě kola finále s nulou a stal se olympijským vítězem je
30letý Švýcar Steve Guerdat na NINO DES BUISSONNETS. Steve Guerdat je skromný, vyzrálý, kultivovaný jezdec s velmi charakteristickým
zázemím. Jeho otec Phillipe Guerdat byl významným internacionálem se šampionátovými
úspěchy a nyní je vyhledávaným trenérem. Steve už jako 17letý byl členem bronzového týmu
na ME 1999 v Donaueschingen. Loni vyhrál GP
Bratislava. Jistou dobu působil i ve valkenswaardenském středisku u Jana Toppse. Jeho největším letošním úspěchem bylo druhé místo ve finále Světového poháru v holandském s Hertogenbosch. Švýcarskou zlatou olympijskou medaili vyhrál naposledy před 88 lety, poručík Alphonse Gemeseus na LUCETTE v Paříži 1924.

Neporazitelný VALEGRO
Padesát koní se vystřídalo druhého a třetího srpna na kolbišti v Greenwich parku
v drezurní úloze Grand Prix. Nejstarším byl
obhájce zlata z Hong Kongu 18letý SALINERO. Jeho jezdkyně, Holanďanka Anky
van Grunsven obhajovala individuální zlaté
medaile z poslední tří OH. Nejmladší koně
byli, 10letí DONNA ROYAL z Německa,
švédský DON AURELIO, norská DORINA
a také jeden z hlavních favoritů domácí
VALEGRO.
Obě klasické úlohy posuzovalo, stejně jako na loňském ME, sedm rozhodčích. Drezura se těšila velkému zájmu publika, které
obětavě snášelo na otevřeném stadiónu
i častou nepřízeň počasí.

Na drezuru bez deštníků
Na počasí doplatil hned první den kanadský jezdec Marcus David. Během jedné ze
série lijáků, které se přehnaly přes arénu,
vystrašilo náhlé vytahování deštníků a pláštěnek 12letého valacha CAPITAL natolik, že
ho David přes veškerou snahu nedokázal
uchlácholit a byl vyloučen. Kanaďanům se
tím rozpadlo i družstvo.
V Grand Prix zajela nejlepší test 27letá
Angličanka Charlotte Dujardin s hnědákem
VALEGRO (Negro) a se ziskem 81,687%
zvítězila. Druhou příčku s výsledkem
81,687% obsadila Holanďanka Adelinde
Cornelissen s 15letým ryzákem PARZIVAL
(Jazz). Třetí byla Helen Langehanenberg
z Německa s 13letým hřebcem DAMON
HILL (Donnerhall) - 81,140% a čtvrtá se
79,119% její krajanka Kristina Sprehe

Foto Kit Houghton

Tři nejlepší drezuristky OH: zlatá Charlotte Dujardin
(VALEGRO), stříbrná Adelinde Cornelissen (PARZIVAL)
a bronzová Laura Bechtolsheimer (MISTRAL HOJRIS)
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s uhrančivým vraníkem DESPERADOS (De Niro).
Překvapivě po několika nepřesnostech skončil až pátý
domácí Carl Hester s 11letým
hřebcem UTHOPIA (Metall) 77,720% a šestý Američan
Steffen Peters získal se 14letým hnědákem RAVEL (Contango) 77,705%.
Až sedmá skončila Laura
Bechtolsheimer na MISTRAL
HOJRIS (GBR) a za ní Dorothee Schneider s DIVAS ROYAL
(GER).
Po GP vedli v soutěži družstev s nevelkým náskokem Britové - 79,407% a za nimi byli
Němci se 78,845%. Třetí místo
drželi Holanďané - 76,809%.
V úterý 7. srpna bylo finále
soutěže družstev. Oproti šampionátovým zvyklostem se do
týmové soutěže, započítávala
i nejtěžší klasická úloha Grand
Prix Spécial. Z předchozího kola postoupilo třicet nejúspěšFoto Kit Houghton
nějších jednotlivců, mezi kterými byla také většina členů postupujících sedmi družstev. Do- Drezurní královnou olympijských her v Londýně byla Charlotte
plnili je pouze jeden Španěl Dujardin (VALEGRO)
a jedna Švédka.
Nejprve se představilo jedenáct jednotlivců, pro
noušků bylo přesvědčeno, že nemůže prohrát.
které byla GPS kvalifikací k úternímu Kür. Dařilo
Všechny ale přetrumfla nová, skvěle zářící
se Portugalci Goncalo Carvalho se 14letým lusihvězda Charlotte Dujardin. Její skladba byla
tanem RUBI a dobré úlohy předvedly i Rakušanvzhledem k VALEGROVU mládí výborně sladěná,
ka Victoria Max-Theurer s hřebcem AUGUSTIN
technicky náročná a hlavně perfektně zajetá. Roza Italka Valentina Truppa s 11letým EREMO DEL
hodčí jí udělili během sestavy třináctkrát známku
CASTEGNO.
deset. Bylo to nádherné vyvrcholení celé jezdecké olympiády. Drezurní zlato 30. OH má hodnotu
Historické zlato pro Brity
velkolepých 90,089%. Stříbrná Adelinde CornelisPotom však vypukla bitva o medaile naplno.
sen dostala 88,198% a bronzová Laura BechtolsZ favorizovaných týmů zajela nejprve velmi dobře
heimer 84,339%.
Němka Dorothee Schneider s vrankou DIVA ROYAL a získala 77,571%. Na to odpověděl skvělou
Generační proměna drezury
jízdou Carl Hester a dostal za ni 80,571%. Kristia trocha statistiky
na Sprehe získala 76,254% a když Britka Laura
Jaká bude nejbližší budoucnost drezury je
Bechtolsheimer se 17letým ryzákem MISTRAL
HOJRIS (Michellino) měla 77,873% bylo jasné, že
ovšem ve hvězdách. Určitě končí éra SALINERA,
britský triumf by mohl překazit jen zázrak nebo
RAVELA a možná i MISTRAL HOJRISE. DIVA
nějaké neuvěřitelné selhání.
ROYAL se vrací k majitelce a bude ji jezdit její dceNa Helen Langehanenberg byla vidět velká úlera. Nahlas se také mluví o tom, že jsou na prodej
va, když se objevilo její ohodnocení. Ziskem
i největší britské poklady VALEGRO a UTHOPIA.
78,937% jen potvrdila stříbrnou medaili. VšeobecVelká Británie získala v jezdeckých disciplínách
né nadšení ale zavládlo po jízdě Charlote Dujarcelkem pět medailí. Tři zlaté, jednu stříbrnou
din. Skvělými 82,286% potvrdila zlato pro Velkou
a jednu bronzovou. Německo má dvě zlaté a jedBritánii, která byla pro pořadatele vůbec první drenu stříbrnou a jednu bronzovou, Švýcarsko jednu
zurní medailí při OH. Měla hodnotu průměrných
zlatou, Holandsko tři stříbrné a jednu bronzovou,
79,977%.
Švédsko jednu stříbrnou a Irsko, Nový Zéland
Před dekorováním panovala na stadiónu
a Saudská Arábie jednu bronzovou.
ohromná euforie a hledištěm několikrát projela
Kompletní výsledky najdete na
mexická vlna. Němky získaly stříbrnou za
www.london2012.com
78,216% a bronzovou vybojovali Holanďané
s 77,124%. Hlavní zásluhu na
tom měla za druhé nejlepší
skóre dne 81,968% Adelinde
Cornelissen.
Čtvrtí byli Dánové 73,846%,
pátí Švédové 72,706%, šestá
USA 72,435% a sedmé Španělsko 72,287%.
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Český jezdec ...
Pokračování ze str. 1
ciál závěrečnou část českých olympioniků
v pondělí 13. července večer přivezl, řekl: „Každý jezdec má na přípravu s vylosovaným koněm 20 minut a smí si skočit pět skoků. Obtížnost olympijského parkuru bych přirovnal k našemu národnímu -L*-. Koně v Londýně byli sice výrazně lepší než v Číně, ale i tak měli mnozí jezdci potíže.
Z jezdeckého hlediska mají velmi dobře tuto
disciplinu zvládnutou pětibojaři z jezdeckých
zemí jako je Británie, Francie či Německo. Na
asijských pětibojařích je však vidět, že koně
jsou pro ně v přípravě značně podceňovaní.
Bohužel pětibojaři se často do sedla nedostanou ani při závodech. Při nich většinou probíhá na prvních dvou disciplinách kvalifikace
a do parkuru postupují jen ti nejlepší. Soutěžit
v rámci standardních jezdeckých disciplin je tedy pro přípravu pětibojařů velmi důležité.
Jakkoliv byli koně v Londýně dobří, i zde se
ukázalo, že los koně výsledek značně ovlivní.
I tady byli koně „záchranáři”, kteří opravili téměř všechny chyby a naopak koně, kteří reagovali na každé jezdecké zaváhání. Všeobecně platilo, že koně byli citliví na ruku a s tou
mají méně zkušení jezdečtí pětibojaři nejvíc
problémů.”
David Svoboda na tiskové konferenci odpovídal na mnoho dotazů. Většina se týkala ohrožení moderního pětiboje v rámci OH, které je
diskutováno již od OH v Montrealu. Řada
z nich se ovšem svezla i na jezdectví. Nejedno
celostátní médium přineslo i jezdecké fotografie Davida Svobody. Alespoň tak se jezdecký
sport dostal do při příležitosti OH do republikového zpravodajství.
Přítomen na letišti byl i ministr obrany
Alexandr Vondra, který přijel splnit slib, že
medailistům osobně načepuje pivo. V rozhovoru pro Jezdec prozradil, že byl v Greenwich Park i na skokovém finále. Jeho úrovní
byl zaujat a byl ohromen 15 000 diváky zaplněnými tribunami. Vyptával se na důvody absence českých jezdců. Osobně ho pak překvapila především míra účelových změn
občanství, které si v jezdeckém sportu všiml
a zdála se mu výrazně rozšířenější
než v jiných sportech.

Britský triumf
nakonec
Prvních osmnáct jednotlivců
se kvalifikovalo do individuálního finále. Jezdilo se ve čtvrtek
9. srpna a úlohou byla GP Kür.
Stadion byl beznadějně vyprodaný a diváci se skvěle bavili.
Velmi působivou sestavu na
závěr SALINEROVI kariéry si
připravila Anky van Grunsven.
Standard předvedl Carl Hester
a dařilo se i Helen Langehanenberg.
Nádherný zážitek dopřála divákům sestava Laury Bechtolsheimer. Byla technicky náročná
a přesně vycházela do působivé hudby. Úžasnou energickou
jízdou ohromila i Adelinde Cornelissen a mnoho jejích fa-

Foto Kit Houghton

Individuální stříbro putovalo do Nizozemí díky Adelinde Cornelissen na PARZIVAL

Barbora Špotáková na tiskové konferenci
prozradila, že se nyní nejvíce těší na svého
psa. Ten ji za chvíli osobně přivítal ještě téměř na letištní ploše.
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Martinický šampionát podruhé
O víkendu 2. - 5. srpna se uskutečnil druhý ročník Martinického šampionátu mladých koní - Tour
Magdaleny Hrabánkové. Ve skokových soutěžích
se zde utkali 4 - 8 letí koně.

Po středečním tréninku
a seznámení koní s kolbištěm se ve čtvrtek a v pátek
jezdily kvalifikace všech kategorií. Třicet nejlepších koní pak postupovalo do nedělního finále. Nekvalifikované dvojice mohly závodit
při sobotní „poslední šanci".

Dvakrát Pěchouček

Foto K. Návojová

Milan Pěchouček na klisně DOUBLE
HOPE (JK Tachov) nenašel přemožitele
mezi čtyřletými

V první části finálové
neděle se dařilo Milanu
Pěchoučkovi (JK Tachov).
Jako jediný jezdec dominoval se svými koňmi ve
dvou soutěžích. V -ZL(čtyřletí) a -L**- (pětiletí).
Mezi čtyřletými porazil 16
účastníků rozeskakování
s klisnou DOUBLE HOPE.
Foto K. Návojová
Ve finále pětiletých pak byl
nejrychlejší s valachem
V soutěži sedmi a osmiletých koní zvítězil v Martinicích Kamil PapouCOLMETTA.
Úvodní dvě nedělní sou- šek na BEL CANTO (JO Srnín)
těže překonalo mnoho
zeskakování sedmi koní jako poslední. S hřebcem
účastníků bezchybně. Ve zbývajících dvou soutěCENTO LANO zariskoval a to se mu bohužel nežích tomu již bylo jinak. Parkur stupně -S**- pro
vyplatilo. Dokončil s jednou chybou. Z vítězství
šestileté koně zvládlo čistě pouze šest jezdců. Roi z prémie 62 500,- Kč se tak radoval jeden z nejzeskakování dokončila bez chyby pouze jedna dvoúspěšnějších jezdců mladých koní Kamil Papoušek
jice: Jan Chýle v sedle charakterního hřebce COOL
na BEL CANTO (JO Srnín).
PARADIS (SS Chýle). V rozeskakování startoval jaNa druhé pozici skončil slovenský Igor Šulek
ko jeden z prvních a musel riskovat. Byla z toho nea WAVO ARAMIS. Pouze tito dva jezdci zvládli i rojen bezchybná, ale také nejrychlejší jízda. Druhý
zeskakování bez chyby. Třetí se umístil Jiří Hruška
Ondřej Zvára (ARCUS Engineering Czech) udělal
na ESPRI 2 (Opava Kateřinky). Celkově bylo na
chybu až na posledním skoku. I tak byl jeho čas
dotaci jenom v této soutěži vyplaceno 167 500,- Kč.
o jednu setinu sekundy pomalejší a na vítězství by
Své dekorování měli také nejlepší tři koně každé
nestačil.
kategorie, kteří náleží do plemenné knihy SlovenŠtědří organizátoři
ský teplokrevník. Zástupci dostali nejen trofeje, ale
Ondřej Zvára měl šanci uspět i v závěru finálobyli jim vyplaceny i finanční prémie.
vého dne. V soutěži pro sedmi a osmileté koně na
Kompletní výsledky na:
výšce překážek 135 cm resp. 140 cm startoval v rowww.csi-martinice.cz
Kateřina Návojová

Další kolo seriálu Donau Bohemia Trophy se konalo 3.-5. srpna v maďarském
Balatonvilágos. Ve velké rundě předvedl výbornou formu ATHOS 7 s Emou Jančářovou (foto). V páteční IM II obsadila 2. místo s 66,710% za rakouskou dvojicí Sonjou Grossauer – DON DOLANY (67,340%). Ta ovládla Donau Bohemia
Trophy před měsícem na Panské Líše a zvítězila i na úrovni TT v Pezinoku. V sobotu byl vrcholem večerního programu Grand Prix Kür za umělého osvětlení.
I zde zvítězila Sonja Grossauer (68,600%) opět ale následovaná Emou Jančářovou (67,850%). V nedělním Grand Prix si precizní jízdou s hodnocením
67,040% zajistila prvenství naše dvojice. Další česká jezdkyně na startu velké
rundy Alena Zeusová na CORRADO výsledkovou listinu uzavírala. Z českých
jezdců se v -L- rundě zúčastnily Hana Vášáryová (ROCK FOR HIT), Anna
Chmelařová (BORIS DU MELNIERE, LETKISS B), Petra Bendová (DON DIMANCHE). V obou soutěžích tohoto stupně se dařilo Haně Vášáryové, která
v sobotu i neděli zvítězila se 70,010%, resp. 69,77%. Kompletní výsledky najdete na http://www.nevezesdijlovas.hu/tree/index.php
Poslední kvalifikační kolo Donau Bohemia Trophy se koná 24. - 26. srpna
v rakouském Kottingbrunnu.
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Oblastní šampionát
ve Ctěnicích
V rámci třetího kola seriálové soutěže O pohár hl. města Prahy pro jezdce na pony, které se koná v sobotu 1. září v Praze 9 - Vinoři v zámeckém
areálu ve Ctěnicích, proběhne i oblastní pony šampionát Prahy.
O pražské tituly se utkají jezdci obou věkových kategorií v soutěži ponyhandicap -L-, která je zahajovací soutěží. Samotný seriál O pohár
hl. města Prahy pokračuje při třetím kole na úrovni ponyhandicap -S-.
Rozpis naleznete na www.jsctenice a přihlášky zasílejte na e-mail:
jezdec@jezdec.cz

Nově s žádostmi
ČJF zveřejnila na svých stránkách www.cjf.cz detailní informace
o změnách v žádostech a přidělování neinvestičních dotačních programů
MŠMT pro rok 2013.
Žádosti se týká programu Údržba a provoz sportovních zařízení. Žádosti
se musí podávat do 5. září a tak neváhejte!

Britové se stávají drezurní velmocí. Na světovém chovatelském šampionátu mladých koní, který se konal 1. - 5. srpna ve Werden si britský jezdec Michael Eilbe na klisně britského chovu WOODLANDER FAROUCHE (Fürst Heinrich) připsal na své konto vítězství ve finále 6letých koní v 15leté historii šampionátu s rekordní známkou 9,88 bodu.
Za ČR startovali s pětiletými koňmi Eva Jančaříková (BELISSIMUS)
a Libuše Pulpánová na QUÄNTCHEN GLÜCK, které skončili v 1. kvalifikací se známkami 6,98 resp. 6,72. S šestiletým BABYLON VAN LANGE
WEEREN se zúčasnila Adéla Neumannová, ale se známkou 6,02 obsadila v kvalifikaci až poslední místo.
V malém finále pětiletých (26 start.) pak skončil BELISSIMUS a Eva
Jančaříková na 19. příčce (7,04) a QUÄNTCHEN GLÜCK a Libuše Půlpánová na 23. místě (6,7). Mezi šestiletými pak BABYLON VAN LANGE
WEEREN (Adéla Nerumannová) na předposlední 20. příčce.
Se skokovými koňmi reprezentovala ČR stáj Mustang. Za ní startoval
Martin Řezníček na 5letém EIFLORI (Eibisch II), který se umístil v kvalifikaci na pěkném 12. místě se 7,80 body. Mezi šestiletými to byl David
Fialka a QUADAM (Quite Easy) a ten obsadil v kvalifikaci 13. místo (7,50).
Kompletní výsledky z Verden naleznete na www.hippo-results.com

TJJ Přední Kopanina
nabízí k prodeji 14l. valacha
LESTER 4, startujíciho pod drezurni
jezdkyní Kateřinou Havlíčkovou.
Úspěšný v soutěžích stupně -T(Intermediare 1/2009). Vhodný pro
juniory, mladé jezdce i seniory, kteří
chtějí úspěšně startovat v soutěžích
do stupně IM-1/2009. Spolehlivá
výkonnost koně, nelekavý, hodný,
klidný. Jen do dobrých rukou.
Viz kariéry koně LESTER 4 na webu
ČJF - možnost nahlédnout - rik
2011, 2012. V letošním roce startoval na MČR v Karlových Varech v kategorii seniorů i mladších juniorů.
Původ: otec 5055 Landos (Holst) - matka 9026 Loira, narozen 22. 7. 1998.
Velmi pěkný, dobře vázaný kůň s prostornými chody naprosto zdravý. Široká
zdrava kopyta, dobrý roh, výška 177 cm.

Kontakt: Vlasta Kadlecová 606 530 997
nebo tjjpredni.kopanina@seznam.cz

Foto J. Gebauer

Sobotní nepřízeň počasí a déšť provázel 10. ročník Ceny fy AGROSTYL
s.r.o. V soutěži -L**- s následným rozeskakováním startovalo 48 dvojic
a zvítězil Jakub Ludvík na GREY LADY (JK Velká Polom) před slovenským
Igorem Šulekem na LATIN a třetím Zoltánem Tothem na ADORE HS (JS
Fresta Brno).
V neděli 12. srpna již bylo počasí ideální. V hlavní soutěži -S**- na dvě rozeskakování nastoupilo 38 dvojic. V základním parkuru bylo dvanáct bezchybných výkonů. V prvém rozeskakování šest a ve druhém již čistě neabsolvoval nikdo. Vítězem s jednou chybou se stal Igor Šulek na DARIA
(foto) před druhým Rostislavem Hlauškem s KELLY 6 (JK Šilheřovice).
Třetí příčka putovala také na Slovensko opět zásluhou Igora Šuleka tentokrát na CATANGO T.

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

Mezinárodní sezóna se valí nemilosrdně kupředu. Ještě ani nedozněly dozvuky olympijské všestrannosti a členka zlatého medailového týmu z Londýna Ingrid
Klimke triumfovala ve třetím kole
FEI World Cup (CIC***), které se
jelo ve dnech 10. - 12. srpna ve
švédském Malmö. Klimke na
TABASCO zvítězila před dalšími
olympioniky Dirk Schrade na
HOP AND SKIP (GER) a Sarou
Algotsson-Ostholt s MRS. MEDICOTT (SWE).
Čtvrté kolo Světového poháru se
koná ve francouzském Le Pin au
Haras 22. - 26. srpna. Na čele
pořadí po třech kolech je Švýcar
Felix Vogg.
JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Cyril Neumann, Zámecký areál Ctěnice, 190 17 Praha 9-Vinoř, tel. 603 517 242,
fax: 286 855 407, e-mail: jezdec@jezdec.cz. Redakce: Cyril Neumann, Ilona Neumannová. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, P. Loudová -lou-, V. Dvořák -dvoř-, K. Návojová, M. Kůstková, J. Bělohlav, Z. Šedá, M. Svozil,
V. Jáchimová. Tem. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP
2893/1994 ze dne 20. 12. 94. Grafické zpracování + tisk studio BESR, Na Stezce 7, Praha 10.

