Ponyšampionát
nově

Spřežení dvakrát
šampionátově

Reportáž z národního
mistrovství ve skocích
a drezuře ve Zduchovicích

V uplynulých 14 dnech
se čeští reprezentanti
účastnili MS ve čtyřspřeží
a dvojspřeží Alpsko-dunajského poháru
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Proč se nám nedaří?
Čeští reprezentanti a s nimi jezdecká veřejnost musela opět spolknou jednu hodně hořkou pilulku.
Reprezentační tým 10 dvojic se v srpnu vydal na netrpělivě očekávané ME v rakouském Ebreichsdorfu. Předpokládám, že výsledky již všichni čtenáři znají, ale pro menšinu nebrouzdající na internetu
rekapituluji: děti - dva účastníci mezi 99 dvojicemi Kateřina de Jagerová - CLOONEY 39 po třech
kolech 16 tr. bodů - 50. místo, Klára Kocůmová - ADREM LANCER po třech kolech 25 bodů - 69. místo, junioři - čtyři zástupci ČR mezi 104 účastníky - Adéla Půlpánová - DESTINY VAN DE NOORDHEUVE - po třech kolech 40 tr. bodů - 71. místo, Lucie Krulichová - LORETTA 209 - po třech kolech 54 tr. bodů - 77. místo, Kateřina Kubrická - ŠEJNA 1 a Tina Šalková - TORO - nepokračovaly po
druhém kole, juniorský tým mezi 21 celky na 20. místě, mladí jezdci - čtyři zástupci ČR mezi 74
účastníky - Barbora Tomanová - CAREFUL - po třech kolech 44,55 tr. bodů - 57. místo, Lucie Strnadlová - ATLANTA 12 - po třech kolech 51,46 tr. bodů - 60. místo, Barbora Vojtková - CARUSO 279 po třech kolech 61,85 tr. bodů - 62. místo, Nathalie Crnková - CONGO KING - nedokončila první kolo, tým mladých jezdců mezi 14 celky na 14. místě. Pro úplnost dodejme, že v individuální soutěži juniorské kategorie stačilo pro postup do finále (28 dvojic) 12 bodů a medailisté inkasovali v pěti kolech
pouze za překročení času (Maurice Tebbel zvítězil s nulou). V kategorii mladých jezdců se do finále (30
dvojic) dostali jezdci s výsledkem tří kvalifikačních kol mírně pře 21 bodů a pro medaili byl nutný výsledek z pěti kol max. dvě chyby (vítěz Martin Fuchs měl v součtu pouze 1,61 bodu).
Úvahu o důvodech našeho neúspěchu poLetošní šampionát se tak stal i velkou výskytli Jezdci dva účastníci šampionátu rozhodčí
zvou pro ČJF. Podle mého názoru bude nutné
Radovan Šalek a vedoucí českého týmu Martin
zapojit do nově budovaného systému i SporOhnheiser.
tovní centra mládeže. Právě do těch plynou
Martin Ohnheiser:
dotace ze státních prostředků. Zde je možné
Bylo dobře, i přes dozahájit systémovou přípravu našich mladých
sažené výsledky, že
jezdců, která pak může pokračovat i v sezóně
ČR reprezentoval na
i při samotném soutěžení. Tomu by měla být
ME tak rozsáhlý tým
přizpůsobena i skladba a výběr jezdců SCM.
jezdců. Bohužel částTaké je potřeba přijmout nové sportovní metoka vydaná na tento
dy. V Německu např. adepti „A" kádru musí abvýjezd nekorespondusolvovat psychotesty, prokazovat kondici atd.
je se skutečností, že
Úzká spolupráce je nezbytná i s oblastními
jsme se ani v jedné
managery pro sport a se skokovou komisí.
kategorii nedostali do
Chybí nám systém, který by zahrnul celý výfinále a také umístění
cvikový proces od A do Z. Nad tím by měl donašich družstev nebyhlížet národní trenér s jedním nebo dvěma
lo příliš úspěšné. Jaké
spolupracovníky. Výsledků dosáhneme ale
jsou důvody tohoto
pouze za situace, kdy týmový duch bude podneúspěchu? Někoho provázela smůla, jiní ME
(Pokračování na str. 2)
neunesli psychicky.

Královna
Zlaté podkovy
Radka Dvořáková se stala nejúspěšnějším
jezdcem v historii Zlaté podkovy. O víkendu
24. - 26. srpna se v v Humpolci konalo
47. finále seriálu Zlatá podkova. Do Humpolce
dorazilo 21 jezdců spřežení a 86 účastníků
soutěží všestrannosti.
Vítězkou hlavní soutěže Zlaté podkovy se
stala Radka Dvořáková z Jezdeckého klubu
Cavalier Rynárec s koněm DAMON 2.
Radka Dvořáková tak dosáhla sedmého
vítězství ve finále Zlaté podkovy a stala se tak
nejúspěšnějším jezdcem její historie. I přes
čtyři body za čas na parkuru porazila druhého
Roberta Pokorného na PIPPA FUN a třetího
Lubomíra Vrtka na DIRÁNO 1. Více
na str. 2

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
Deset reprezentantek na ME v Ebreichsdorfu společně s vedoucím týmu Martinem Ohnheiserem

tierwohl@jrs.cz
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Proč se nám nedaří?
(Pokračování ze str. 1)
pořen i dlouhodobým respektem k těmto trenérům a soustředěnou přípravou pod dohledem odborného managementu. Je jasné, že
bez sponzorských aktivit se vše neobejde.
Pouze po splnění všech předchozích podmínek se ale k nim budeme moci postavit čelem
a vědět, že jsme se pokusili o maximum.
Radovan Šalek:
Výsledek ME J-Y-Ch
je mix mnoha faktorů. V prvé řadě je třeba si uvědomit že
všichni jezdci měli
splněnou kvalifikaci
danou FEI a také
ČJF. Kvalifikace se
plní na mezinárodních závodech ve
Velkých
cenách.
Všichni
účastnící
mistrovství museli
projít tímto prvním
sítem. Dále museli být vybráni ČJF. Někteří již
neprošli tímto sítem kvůli zdraví koně nebo
výkonnosti. Ti nebo spíše ty odjely na mistrovství. Pěkný areál, dobré ustájení, výborný
povrch. Parkury skoro na hranici skákatelnosti i dle názorů zahraničních účastníků ze „západu“, ale stále čisté parkury a skóre i po několika kolech. V našem týmu sehrála u některých jezdců nervozita a to právě v prvním kole. Pro některé to bylo náročné. Někomu se
prostě nedařilo a nám se v prvním kole zranil
Toro, když při jediné chybě v prvním kole si
shodil barieru pod nohy a následně si na ní
doskočil a natáhl vaz. Všechny jezdkyně však
přijeli bojovat a vydat ze sebe to nejlepší. A to
se i v některých parkurech povedlo, stačí se
podívat do výsledků. Celkově se nedařilo
a vězte, že není nic horšího, než když je člověk u toho jak se hroutí plány, očekávání
a vniveč přichází dlouhodobé snažení. Do toho pak přijde domácí sprcha ve stylu „co jste
tam dělali“.
Foto FEI/T. Holcbecher

Oba přímí účastníci evropského šampionátu mají v mnohém pravdu. Určitě
mohl některý z jezdců podlehnout nervozitě. Jiný měl možná problémy s okamžitou formou. Děti mají bezesporu
i málo zkušeností.
Rozhodně není na
místě kohokoliv dodatečně peskovat.
Důležitější je si položit otázku z titulku našeho článku a ještě důležitější je, pokusit si na ní pravdivě odpovědět.
Proč se nám nedaří? Domnívám se, že to podstatné všem hodnotitelům našich neúspěchů
stále uniká.
Žijeme již 23 let ve svobodné zemi a přes
všechny stesky i v poměrně ekonomicky úspěšné době. Svoboda informací nám poskytla
neomezené možnosti pro poznávání výukových metod v zahraničí, ekonomická síla většiny ambiciózních majitelů pak i luxusní treninková zázemí včetně nákupu vynikajících
koní. Svoboda cestování umožňuje jezdcům
účast na zahraničních kolbištích a tudíž konfrontaci se západoevropskou konkurencí. Občas se dostaví i nějaký úspěch. Jak je tedy
možné, že při kontinentálním šampionátu
srovnání našich mladých skokových jezdců se
zahraniční konkurencí dopadlo tak jako v Ebreichsdorfu. O zkušenostech ostatních jezdeckých disciplin nemluvě.
Zásadním problémem našeho současného
sportovního jezdectví je, že většina očekává splnění ambicí pouze přes soutěžní rutinu. Je potřeba ještě více a stále lepších koní, ještě více
startů, ve skokové disciplině ještě více parkurů
a skoků. Tato filosofie nejenom, že do jisté míry
likviduje ambice těch méně zámožných, ale
v konečném důsledku nepřinese očekávaný
efekt ani těm nejpilnějším s téměř neomezenými
možnostmi. Drtivá většina všech současných
treninkovým postupů pouze nacvičuje skok (nebo cvik - abychom neopomněli drezuru) bez ambice jeho pochopení.
Nejvyšší, často z formálně do nekonečna
opakovaných kategorií pohybové škály vzdělaného koně, je sebrání nebo chcete-li shromáždění. Právě to způsobí, že kůň je ochotný pohy-

bovat se s jezdcem „na hřbetě”, s maximálním
využitím veškerého svalového potenciálu, bez
zásadních intervencí rukou. Pokud se shromáždění stane normou, je lhostejné zda jsou cvalové skoky krátké, standardní či dlouhé. Jenom
shromážděný cval přivodí i úspěšný skok. Ale
pochopitelně i přeskok či piruetu.
Jistě se po světových kolbištích pohybují ekonomicky neporazitelní jezdci, kteří si na krátkou
dobu koupili práci někoho jiného. Ti by ale neměli být příkladem či frustrací pro ostatní. Bez
znalostí jezdeckých zákonitostí nevydrží nakoupená učenost příliš dlouho.
Před 23 lety jsme se vydali na cestu
s úmyslem navázat kontakt se světovým sportem. Alibi toho, čeho se nám objektivně nedostává, se s každým rokem scvrkává. Máme již
téměř vše, co naši západoevropští konkurenti.
Chybí nám jen jejich jezdecké umění. To ale
nepřinesou žádné stáže, které by umožnily dostihnout Evropu i krátce žijícím juniorským kategoriím. Tápání začínajících jezdců a jejich koní
pouze odráží tápání těch starších. Obávám se,
že bez masivního jezdeckého zlepšení starších,
žádná rutina či zkušenost neumožní prorazit ani
juniorům.
Cyril Neumann
Na závěr jsem požádal o názor dlouholetého vedoucího skokového sportovního centra
mládeže v Čechách
a po desetiletí i nejúspěšnějšího československého jezdce Jiřího
Pecháčka:
Hlavní příčinu přetrvávajících problémů při
konfrontaci se zahraničím spatřuji v malé přiježděnosti našich koní.
Na domácích kolbištích
vidíme řadu jezdců, kteří neochotu koní spolupracovat řeší výhradně ostřejším uzděním. Jenom
kvalita koní pak umožní díky různým trikům absolvovat relativně dobře, snadnější domácí obtížnost.
Při evropských požadavcích již ale žádná náhradní
řešení nepomáhají. Bohužel naše současná juniorská kategorie má za vzory právě tyto modely jezdeckého chování. Obtížně se pak vysvětluje, že tudy cesta nevede. Z toho vyplývá i skutečnost, že na
trhu je pak málo koní, kteří by dokázali začínající
jezdce naučit vnímat správné pocity.

47. Zlatých podkov

S celkovým součtem 9 bodů získalo titul mistra Evropy v kategorii mladých jezdců družstvo
Francie ve složení (zleva): Thibault Pigeon,
Margaux Bost, Alexandre Fontanelle a Maelle
Martin. Dole vedoucí ekipy Thierry Pomel.
Kompletní výsledky z Ebreichsdorfu naleznete na www.eu-magnaracino.at

Letošní finále Zlaté podkovy se vítězce hlavní soutěže Radce Dvořákové vydařilo. Ve Zlaté
podkově ji v konkurenci 11 dvojic stačil pouze
Robert Pokorný na PIPPA FUN (Albert Stolany). Na ostatní dvojice však měla vítězka výraznější náskok.
Radka Dvořáková se z prvenství radovala již
podruhé. Před Zlatou podkovou ovládla i společnost 22 koní ve Stříbrné podkově, kde zvítězila na PORLANA a druhou příčku obsadila na
DAMILA. Zde ji ovšem velmi těsně pronásledovaly Adéla Svobodová na KARAMELA (Eventing Team) a Barbora Kamírová s CHRISTO (JK
Borová).
Při finále byl udělen i titul Zlatý kůň Zlaté podkovy. Tím se stala druhá umístěná PIPPA FUN
z chovu Jana Höcka, která má za sebou vynikající sezónu a vítězství ve finále ji uniklo pouze
o 0,64 bodu.
Letos poprvé pořadatelé vyhlásili anketu Zlaté děvče Zlaté podkovy. Vítězkou se stala Eliška
Opravilová, studentka Mendelovy univerzity
v Brně, která závodně jezdí od roku 2003 a za
největší úspěch dosavadní kariéry považuje
dvojnásobný titul seniorské šampiónky Jihomoravské oblasti ve všestrannosti.
Na programu byly i čtyři soutěže spřežení. Se
čtyřspřežím ale dorazil do Humpolce pouze
Zdeněk Jirásek (JK Robousy), který, ač sám,
i soutěž absolvoval.
Dvojspřeží bylo šest a zde zvítězil Ladislav
Jirgala (JK Hubička). Mezi osmi jednospřežími
nenašel přemožitele Jan Exnar (Favory Team).
Kompletní výsledky na
www.zlatapodkova.cz

Foto J. Bělohlav

Zlatým koněm Zlaté podkovy se stala při 47. finále v Humpolci klisna PIPA FUN, s Robertem
Kopeckým druhá umístěná v hlavní soutěži

XX. ročník | číslo 17
31. 8. 2012 – 13. 9. 2012

Reportáže

Skokový pohár pokračoval na Ptýrově
Ve čtvrtek 16. srpna pokračoval v Ptýrově
u Mnichova Hradiště Skokový pohár České pojišťovny. Úvodní dny byly zasvěceny soutěžím
nižší obtížnosti a tak se opět jezdilo od rána do
večera. Nakonec to však platilo, přestože většina soutěží byla na čas, o všech čtyřech dnech.
Každý den se začínalo v 7.00 a za první dva
úvodní dny odstartoval sbor rozhodčích
643 startů. Vrcholem bylo pátečních 135 startů
v otevřeném -L**-, ale i 95 startů v podvečerním
-S**-. Poslední páteční dvojice dokončila soutěž
v půl deváté večer, již za snížených světelných
podmínek.
V početné konkurenci obou otevřených
pátečních soutěží byl úspěšný Jan Studnička, který v obou zvítězil. V pátek se jelo
i úvodní kolo osmé kvalifikace seriálu Kolowrat Junior Cup. V konkurenci 29 dvojic zvítězila Jennie Kaasová na RHAPSODY 1 (Pegas Děpoltovice).

Generálka pro Aleše
Prvním vrcholem soboty byla soutěž -S**-.
Mezi 80 dvojicemi byla nejrychlejší z patnáctky
bezchybných Veronika Krajníková na BALIRINA
(Accom Praha). K závěrečnému -ST**- nastoupilo 71! koní a zde se o vítězi poprvé rozhodovalo
v rozeskakování. Do něho se probojovalo
14 startujících, včetně Aleše Opatrného se dvěma koňmi. Prvním byl NOBEL 2 a jako druhý to
byl nováček stáje 11l. ZANDIR, kterému Aleš
Opatrný věří i pro velký sport. V základním parkuru dělala jezdcům problémy distance po vodním příkopu do mírného oblouku na oxer. V rozeskakování byl nejrychlejší Aleš Opatrný na
NOBEL 2 (Hořovice), který velmi těsně porazil
Jiřího Skřivana na KALLISTO (Manon Litomyšl).
Třetí skončil Ludvík Jandourek na CASIO Karsit
(Stáj Karsit).
Součástí soboty byla i další stylová soutěž započítávaná do seriálu Kolovrat Junior Cup. Ta byla opět rozdělena na dvě oddělení. V první stačila na prvenství Kateřině Málkové na CORNELIUS (Stáj Málek) známka 9,2 bodu. Ve druhé pak
stejné hodnocení docílil její bratr Ondřej

(LEXIS), ale zde za ni získal až 3. pozici. Pro vítězství bylo potřeba získat 9,5 a to se podařilo
Francesce Kolowrat-Krakovské na TAROLA
(JK Kolowrat).
Sobotní večer pak tradičně patřil finále Equiservis Amateur Tour. To udělalo tečku za více jak
třináctihodinovým maratonem. Deset dvojic postoupilo ze základního kola na výšce 110 centimetrů do rozeskakování. V něm nejrychlejším
časem zvítězila Markéta Váňová na CESIUM (JK
Tandem).
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Ten v Ptýrově přiznal, že se ještě pokusí o postup do finále zabojovat. Lákadlo účasti při domácím finále v Hořovicích je velké.
V čele nejlepších juniorů v Kolowrat Junior
Cup je stále s jasným náskokem Jiří Tměj a toho
již určitě nikdo z trůnu nesesadí. Příčky za ním
jsou vyrovnanější. O ně se ještě bude soutěžit
mezi Andreou Halíkovou, Lucií Anovčíkovou,
Francescou Kolowrat-Krakovskou a Janem Skřivanem. Podrobné výsledky naleznete na
www.ceskyskokovypohar.cz

Body pro Lucii
Nedělní Velká cena Ptýrova (-T**-), která byla
osmým kolem Skokového poháru, přilákala na
start 35 dvojic. Do finále postupovali pouze čistí
a těch bylo hned 16. Zde dokončili bezchybně
pouze dva jezdci. Vítězný Ludvík Jandourek na
VIGO 1 (Stáj Karsit) a o dvě desetiny pomalejší
Lucie Poláková na CAROS (Stáj Polák). Na Aleše Opatrného se ZANDIR zbylo třetí místo opět
před Ludvíkem Jandourkem na CASIO Karsit.
Nejvíce bodů do průběžného pořadí si ale připsala Lucie Poláková, protože Ludvík vsadil
před Velkou cenou na CASIO Karsit. S pátou pozicí se v Ptýrově musel spokojit Jiří Hruška
a ARISTO Z (Opava Kateřinky).

Kdo bude ve finále?
Velká cena Ptýrova poměrně výrazně zamíchala pořadím v pohárovém žebříčku. Na nejvyšších příčkách se zatím nic nezměnilo. Vede
Jiří Skřivan před Hanou Pokornou a Jiřím Hruškou. Náskok Skřivana na nejlepší ženu se ale
snížil na pět bodů. Ve Velké ceně Plzně, která se
koná ve dnech 7. - 9. září, tak bude mít Hana Pokorná šanci Skřivana z vedoucí pozice sesadit.
Stala by se tak první jezdkyní, která by se v jedenáctileté historii Skokového poháru dostala na
čelo průběžného pořadí.
V závěrečných třech kolech se určitě strhne
i bitva o čtvrtou finálovou pozici. V Ptýrově se
účast ve finále přiblížila Janu Studničkovi, ale
zdaleka ji ještě nemá jistou. Teoretickou naději
na postup mezi čtyři finalisty si drží nejméně
šest dalších jezdců, včetně Aleše Opatrného.

Foto J. Malinovský

V osmém kole Skokového poháru české pojišťovny, které se konalo na Ptýrově, zvítězil
Ludvík Jandourek s VIGO 1 (Stáj Karsit)

posledních dvou dílech O jezdeckém umění prokazuje MVDr. Norbert
Záliš nejenom autorskou obratnost, ale i značný smysl pro humor. Při četbě dnešního pokračování jsem se, stejně jako posledně, hlasitě zasmál.
Tentokrát na účet drezurní přilbové módy.
Bezesporu mnozí milovníci jezdeckých tradic při pohledu na drezurního jezdce
s přilbou a ve fraku přemýšleli o stálých posunech hranic, za které je globalizovaný trh ochoten zajít. Dnešní díl O jezdeckém umění pochopitelně není schopen
tento trend zastavit. Pro škodolibou potěchu nás konzervativních koňařů jej alespoň zesměšňuje.
Dnešní téma obrací vztah člověka a ochočeného koně na vztah koně a ochočeného člověka. Pokud máte každodenní zkušenost s koňmi, dobře víte, že Vám
k odměně stačí chvilka v rovnováze, malý sportovní úspěch nebo jiný příjemný
jezdecký pocit. Kůň jezdci pamlsek obratně dopřeje vždy ve správný čas. To stačí
k tomu, abyste pokračovali v činnostech, pro koňmi nezasažené okolí, zcela nepochopitelných. Pokud se vcítíte do role „ochočeného člověka”, lépe pochopíte již
dříve uveřejněnou Zálišovu myšlenku. Stejné starosti jako máte Vy se svým koněm, má i on s Vámi.
Cyril Neumann

V
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Ze zahraničí

Horse Show Dublin
a Global Champions Tour
Hned následující víkend po skončení OH se konaly dvě velevýznamné akce světového skokového
sportu.
První z nich bylo v pátek 17. srpna v rámci celonárodního irského svátku Horse Show Dublin závěrečné osmé kolo letošní Top League.
Druhou stěžejní událostí poolympijského víkendu
bylo deváté kolo štědře dotované Global Champions Tour. Hostitelem byl tentokrát sám prezident
a duchovní otec tohoto monstrózního seriálu bývalý
internacionál, Jan Topps. Jeho domovské sídlo je
v holandském Valkenswaardu, v blízkosti německých i belgických hranic nedaleko Eindhovenu.

Irský katapult
Do Irska z Londýna dorazilo hned pět držitelů
medailí. Individuální vítěz Švýcar Steve Guerdat,
bronzový miláček všech Irů Cian O'Connor, největší hvězda vítězného britského týmu Nick
Skelton a stříbrní Holanďané Marc Houtzager
a Jur Vrieling. Ten dokonce i se stejným koněm.
Ochozy byly, jako v Dublinu každý rok, naplněné k prasknutí a podpora domácích jezdců
enormní. Pohár národů, který se zde jezdí po názvem Aga Khan Trophy, připravil domácí designer Alan Wade. Na jezdce čekalo několik řad,
náročný byl trojskok a chybovalo se i na vodním
příkopu. Mnoha koním se zdály dost neobvyklé
i některé profily. Problémy dělala průhledná zeď,
stylizovaná jako knihovna a nejvíc obětí měla na
svědomí vysoká stacionáta v závěru parkuru
mezi zelenými telefonními budkami nad malou
vodou. V prvním kole ji shodilo patnáct koní.

Odhodlaní Irové
Od začátku šli přímočaře za vítězstvím s nadšenou podporou publika Irové. Jejich jedinou
a škrtanou chybu udělal na posledním skoku,

stejně jako v londýnském
rozeskakování,
Cian
O'Connor. Do druhého kola si nesli jeden bod. Za niFoto FEI/Tony Parkes
mi byli se čtyřmi FrancouPřes
nevydařený
závěrečný
Pohár
národů
převzali
v Dublinu členové
zi spolu se Švédy. Pět bodů měli Britové a dvanáct německého týmu Tim Rieskamp-Goedeking, Carsten-Otto Nagel, Jorg
Švýcaři a Holanďané. Bel- Naeve a Hans-Dieter Dreher společně s šéfem družstva Sönke Sonkgičané nasbírali šestnáct senem šek na 100 000,- Euro za již páté německé vítězství v desetia Němci v poněkud impro- leté historii elitní soutěže národních týmů
vizované sestavě sedmHDC však čisté konto neudržel a tak byli Frannáct.
couzi s osmi body vděční za druhou příčku.
Němcům se moc nedařilo ani napodruhé
Triumf si tak odnesla mladá hostitelská čtveřia s letošní Top League se rozloučili s posledním
ce. Startovala ve složení Clem McMahon, na
místem s konečným součtem dvacet devět bodů.
perspektivním 8letém hřebci PACINO (Diamant
Na druhé kolo přes opakovanou nulu Jense
de Semilly) 0/0, který svými schopnostmi přiláFredricsona, nebudou rádi vzpomínat ani Švékal velkou pozornost, Richie Moloney s 10letým
dové. Jejich závěrečným jezdcům se vůbec nehannoveránem AHORN VAN DE ZUUTHOEVE
dařilo a s konečnými dvaceti osmi body propad(Acorado I) 1/0, Darragh Kerins s 11letou irskou
li z druhého na sedmé místo.
hnědkou LISONA 0/4 a Cian O'Connor s 12leSoučasně pátí skončili s dvaceti čtyřmi body
tým oldenburským hnědákem BLUE LOYD (LanŠvýcaři a Belgičané a šestnáct měli čtvrtí Hodor S) 4/NS.
lanďané.
Jejich celkový výsledek byl pět bodů a to ješCestu za vítězstvím se svým ostrovním soutě Cian O'Connor mohl šetřit svého koně do dalsedům ještě snažil zkomplikovat anglický veteších soutěží, protože už je nikdo předstihnout
rán John Whitaker s 10letým hř. ARnemohl.
GENTO (Arko III). Když však udělal
chybu a nemohl už výsledek svého týPrvní po osmi letech
mu vylepšit, tak vzdal. Britové tak
Irové vyhráli Pohár národů na domácí půdě po
skončili s devíti body třetí.
osmi letech, naposledy to dokázali v roce 2004.
Velké problémy nadělala francouzČtyř jezdci byli bezchybní v obou kolech. Byli
skému týmu Pénélope Leprevost, kteto Clem McMahon z vítězného týmu, Francouz
rá s impozantním ryzákem TOPINAMRoger-Yves Bost s hřebcem NIPPON D'ELLE
BOUR (Heartbreaker) zůstala stát
(Sheriff d'Elle ), Švéd Jens Fredricson se 14lepřed nezvyklou knihovnou - zdí. Po jetým hnědákem LUNATIC (Landlord)a Tina Fletjím nepřesvědčivém překonání znovu
cher z Velké Británie s ryzákem HELLO SAILOR
zastavila uprostřed trojskoku.
(Kigalli).
Zbývající kolegové ji však podrželi
V celkové tabulce si Němci přes závěrečnou
a mohli dokonce pomýšlet i na vítězporážku udržovali od prvního do posledního koství. Poslední z nich, Kevin Staut s ryla v tabulce vedení. V tomto elitním seriálu zvítězákem REVEUE DE HURTEBISE
zili pětkrát z posledních deseti ročníků.
Foto FEI/Tony Parkes

V posledních dvou kolech se o irské triumfy v Top League
zasloužil především Richie Moloney s AHORN VAN DE
ZUUTHOEVE. V Hicksteadu byl dvakrát čistý a v Dublinu
inkasoval pouze v prvním kole trestný bod za čas

Při Horse Show v Dublinu získal v závěrečném kole Top League vítězství domácí tým
ve složení Darragh Kerins, Richie Moloney, šéf ekipy Robert Splaine, Cian O’Connor
a Clem McMahon
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Naopak Irové se od prvního do šestého kola
neodlepili z posledního místa. Vítězství v závěrečných dvou kolech v Hicksteadu a Dublinu je ale katapultovala na celkovou třetí příčku.
Švédové se celou sezónu drželi v bezpečném
středu tabulky a na předposlední příčku spadli
až po závěrečném kole v Dublinu.

O sestupu v Istanbulu
Podle původních propozic by měly poslední
dva týmy sestupovat, ale zdali to tak opravdu bude si asi musíme počkat do listopadu. O změnách pro příští rok bude rozhodovat kongres FEI
svolaný v tomto měsíci do Istanbulu.
Kompletní výsledky naleznete na www.dublinhorseshow.com
Konečné pořadí TOP LEUGUE 2012:
1. Německo - 48.00; 2. Francie - 44.00; 3. Irsko - 39,00; 4. Velká Británie - 38.00; 5. Švýcarsko - 35.00; 6. Nizozemsko - 34.50; 7.
Švédsko - 33.50; 8. Belgie - 32,00

Trofej pro Beerbauma
K devátému kolu Global Champions Tour
se účastníci sjeli do holandského Valkenswaardu v blízkosti německých i belgických
hranic nedaleko Eindhovenu.
Stavitelem parkuru byl renomovaný italský designer Uliano Vezzani. Jeho kurzy se
tentokrát nezdály příliš náročné a v prvním
kole neměla polovina startovního pole více
než jednu chybu. Přesto na štítě tohoto parkuru zůstalo několik velmi renomovaných
tváří. Byli to kupříkladu Denis Lynch, Alvaro
de Miranda, Michael Whitaker a Albert Zoer,
kteří chybovali dvakrát. K rozčarování početného publika ale i Edwina Topps-Alexander,
která na domovském trávníku s populárním
CEVO ITOT DU CHATEAU udělala chyby
hned tři. Dál postoupilo dvanáct jezdců s nulovým kontem, tři s jedním a další tři se
čtyřmi body.
Druhé kolo překonala polovina startujících
bez chyby, ale jen šest z nich mělo čisté konto z prvního parkuru. Ti se o tučné dotace utkali v rozeskakování.

Reportáže
Zahajoval vedoucí muž světového žebříčku
Rolf-Göran Bengtsson, s 10letým hřebcem
CARUSSO LS LA SILLA (Montebello La Silla). Jel svižně, skákal zešikma a dařilo se mu
i rychle točit. V cíli se jindy chladný Švéd nechal strhnout i k oslavnému gestu. Že to bylo
předčasné, prokázala hned další jízda amerického elegána Richarda Spoonera s hbitým
14letým holštýnem CRISTALLO (Caletto II),
který dokázal Bengtssonův čas takřka o půldruhé vteřiny zkrátit.
Ani to však nebyl konec. Jednu ze svých
mistrovských jízd předvedl Ludger Beerbaum s 13letým hřebcem CHAMAN (Baloubet du Rouet). Časomíra se mu zastavila
o sedm desetin dříve než doposud vedoucímu Američanovi a zbývající jezdci to měli už
hodně těžké.
Loňská vítězka Beezie Madden s výjimečným skokanem SIMON (Mr. Blue) odskakovala na druhý oxer z příliš velké dálky a pod
šestý se zase dostala moc blízko. Tyto dvě
chyby znamenaly osm bodů.
Přetrumfnout svého zaměstnavatele chtěl
i Marco Kutscher s běloušem CORNET OBOLENSKY (Clinton). Už se zdálo, že se mu to
může podařit, ale nepovedená zádrž před posledním skokem ho stála chybu a bylo po nadějích.
Posledním, kdo ještě mohl zamíchat s pořadím, byl domácí Leon Thijssen s 12letým
hřebcem TYSON (Numero Uno). Napětí trvalo
jen ke třetímu skoku, kdy diváci hlasitě vydechli, protože mu po lehkém doteku spadla
vrchní bariéra a na pátém si to ze stejného důvodu zopakovali.
Velkou cenu Valkenswaardu vyhrál Ludger
Beerbaum a odnesl si dotaci 94 050,- Eur. Richard Spooner za druhé místo získal 57 tisíc
a třetí Rolf-Göran Bengtsson 42 750,-. Kutscherovo čtvrté místo prezentovalo 28 500,-,
Thijssenovo páté mělo hodnotu 17 100,- a za
šesté si Beezie Madden odváží 8 550,- Eur.
V celkové tabulce stále vede se 189 body
Edwina Topps-Alexander. Druhý Christian
Ahlmann získal doposud 169 a třetí RolfGöran Bengtsson 154 bodů. Čtvrtý je Denis
Lynch se 151 a pátý Michael Whitaker má na
kontě 149 bodů.
Global Champions Tour se nyní přesunuje
do švýcarského Lausanne, kde se pojede 14.
- 16. září desáté kolo.
Podrobnosti jsou na stránce
www.globalchampionstour.com
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Foto FEI/Lotta Gyllensten

Evropský šampionát mladých jezdců ve všestrannosti se konal ve dnech 10. - 12. srpna
při Malmö City Horse Show. V individuální
soutěži získala zlato Němka Pia Müncker na
7leté LOUIS M a Německo si odvezlo i zlato
v soutěži družstev. Stříbro putuje do Irska
a bronz do Francie.

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
Foto FEI/Jean Morel

Vedle štědré dotace čekala na vítěze ve Valkenswaardu i tato trofej
Při závěrečném závodě FEI World Cup 2012 ve
všestrannosti, který se konal 22.-26. srpna ve
francouzském Le Pin au Haras zvítězil letos téměř neporazitelný Michael Jung na HALUNKE
FBW před Pascal Leroy na MINOS DE PETRA
z Francie a Belgičankou Karin Donckers s LAMISCELL CHARIZARD (foto).
Pro tu bylo umístění zvlášť důležité, protože
znamenalo těsné prvenství v celkovém hodnocení FEI World Cup Eventing, do kterého byly
započítávány soutěže ve Strzegomi, Minsku,
Malmö a Le Pin au Haras. Na druhém místě
v pořadí FEI World Cup skončil Felix Vogg (SUI)
před Němkou Sandrou Auffarth.
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Reportáže

Pony šampionát nově
Děti na pony v jejich vrcholných soutěžích přivítal ve dnech 16.-19. srpna počtvrté za sebou
areál ve Zduchovicích.

Zahajoval Styl šampionát
Skokové soutěže začaly již ve čtvrtek finálovými soutěžemi Styl šampionátu, které byly pro
ostatní zahajovacím skákáním. Účastníkům
šampionátu se započítávaly čtyři nejlepší kvalifikační výsledky z průběhu sezony a výsledek finále. Soutěže opět hodnotil německý rozhodčí
Fridrich Rudolf Hagendorn společně s T. Šrámkovou.
Mezi dětmi ve věku 8-12 let na pony S+A byla nejvýše hodnocena Barbora Vídeňská a SARGO (JK Mělník). Ve stejné věkové kategorii na
pony B to byla Sofie Najmanová a ARKOS (JK
Český Dvůr). Mezi jezdci věku 13-16 let na pony
B se stala první vítězkou Styl šampionátu Lenka
Heřmanová a VÍLA (JK Mělník).

Foto K. Návojová

Ve druhém kole Tereza Markusková svůj náskok ještě zvýšila a s přehledem obhájila loňské
vítězství. Další dvě jezdkyně si pořadí ve druhé
úloze vyměnily, ale náskok ze soboty stačil Terezii Daňkové k udržení stříbrné pozice. Na Zuzanu Balouškovou zbyl bronz.

Jezdci 8-12 let, pony B
Stejná věková kategorie na pony B (rovněž
P4, P5) byla tentokrát obsazena nejvíce. Po prvním kole se usadily v čele dvě dvojice se stejným
hodnocením - Alžběta Vyštajnová s DOLLOM
MOONLIGHT (JK Darex) a Anna Hrudková
s ELSHOFS REINOUT (TJ Sokol-Jízdárna Kladno). Nejlepší trojici uzavírala Zuzana Baloušková
s LIPTON SAMBA (JSK Rohan).
Ve druhém kole udělala Anna Hrudková v závěru úlohy chybu a o medailích bylo rozhodnuto
- zlato obhájila Alžběta Vyštajnová, stříbro získala Anna Hrudková a bronz Zuzana Baloušková.

Šampionát nadějí

Jezdci 13-16 let

Další novinkou MČR byl Šampionát nadějí
určený pro nejmladší věkovou kategorii na nejmenších pony S. Šampionát se skládal z drezurní zkoušky -P4- a dvou parkurů (-ZLPS-,
-LPS-) hodnocených podle polského způsobu
(hodnotil Mil. Perníček). Soutěž probíhala ve
třech dnech a zvítězila v ní Kristýna Mrzenová
na HAVRAN 1 (JK Dobrošov) s náskokem 1,74
bodu před Barborou Vídeňskou se SARGO (JK
Mělník). Třetí místo získala Sofie Najmanová
a AJKA (JK Český Dvůr). Z původních osmi přihlášených soutěž dokončily pouze čtyři jezdkyně. Parkur -LPS- byl pro některé dvojice příliš
tvrdým oříškem.

V kategorii jezdců 13-16 let na pony B startovalo 13 dvojic. Zde nebylo po prvé úloze (FEI
DD) zdaleka nic rozhodnuto. Nejvíce bodů získala Barbora Kamírová s LIPTON SINAJ (JK Borová). O 1,1% za ní skončila Kateřina Rosická
s CHEROKEE 2 (JK Céva) a třetí Šárka Votavová s LIPTON KITE (stáj J+J Votava).
Druhé kolo s pořadím zamíchalo a v součtu
rozhodovaly desetiny procent. Nejlépe byla hodnocena ve druhé úloze (FEI DJ) Michaela Pavlisová s DIAMANT 424 (JS u Ryzáčka). Ta však
měla příliš velikou ztrátu z pátku. Přesto se dokázala ze dvanáctého místa dostat na 5. příčku.
Druhá skončila Barbora Kamírová, která si
výsledkem zajistila zlatou medaili. Na třetí místo se v této úloze dostala Alexandra Hanáčková
s GRENADIER (JK Ramír Bělov). Z pátého
místa se tak vyhoupla na bronzovou pozici. Naopak Kateřina Rosická skončila až pátá, ale
náskok z první úlohy jí nakonec stačil k udržení
stříbrné pozice.

Drezura
Dvoukolové drezurní soutěže se konaly v pátek
a v sobotu dopoledne. Obdélník byl postaven na
spodním opracovišti pod halou. Ohlasy na umístění obdélníku se různily, ale převažovaly negativní. Ty poukazovaly na odsunutí od hlavní arény,
nedostatečné zázemí pro diváky, nepříjemný přístup pro koně z horního opracoviště atd. Divácká
kulisa tak byla dostatečná pouze při jízdách favoritů. Během některých vystoupení nebyl u obdélníku téměř nikdo. Závěrečné výsledky sděloval
hlasatel již pouze koním ve výběhu.

Skoky
Boje o skokové tituly byly tříkolové. Všechny
skokové soutěže měly dramatické vyvrcholení
a ve všech kategoriích se konalo dvojí rozeskakování o medaile.

Jezdci 8-12 let, pony A

Jezdci 8-12 let, pony A

Jezdci věku 8-12 let na pony A měli na programu úlohy -P4- a -P5-. Po prvním kole vedla
Tereza Markusková s LIMETREE ARACORN
(SS Donthová) s náskokem více než 6% před
Terezií Daňkovou na DORINKA (JS Al-Kham-Sa
Zlámanka) a Zuzanou Balouškovou s BABY 1
(JSK Rohan).

V kategorii jezdců 8-12 let na pony A (2x LPA,
SPA) nastupovaly do třetího kola dvě dvojice
s čistým kontem a celkem osm dvojic s jednou
chybou. První dvě dvojice čisté konto udržely. Do
rozeskakování o bronz pak nastoupilo šest dvojic s jednou chybou. Bronz nakonec vybojovala
Markéta Míková a KEWIN 1 (JK Mělník).

Foto K. Návojová

Stupně vítězů pro nejlepší drezurní jezdce 8 - 12 let na pony B. Zlatá Alžběta Vyštajnová, stříbrná
Anna Hrudková a bronzová Zuzana Balouškov.

Marie Hrudková získala k bronzové a stříbrné
medaili z Ptýrova (družstva a ml. junioři) i zlato mezi pony
Do boje o zlato nastoupila první Barbora
Vídeňská a FÍK 2 (JK Mělník). Na jeho konci ale
přišel nepříjemný pád do překážky a Bára místo
na stupně vítězů putovala do nemocnice.
Tím otevřela cestu ke zlatu pro Tomáše Plška
na SAMARA 1, který ji samozřejmě využil. Naštěstí se Barbora Vídeňská do skončení závodů
v pořádku vrátila a stupně vítězů a potlesk si užila sólo.

Jezdci 8-12 let, pony B
Stejná věková kategorie na pony B (2x LPB,
SPB) měla podobný průběh. Pouze do rozeskakování o bronz se dostaly jen dvě dvojice. Rychlejší byla Lucie Malinová a TOMÁŠEK (Cesta ke
koním Nejdek), která na 4. místo odsunula Adélu Bařtipánovou se Sandy (JK Český Dvůr).
O zlato se rozeskakovaly dvě bezchybné po
třech kolech - Michaela Klugarová a LEON 16
(JK Dick Lipí) a Anna Julie Skřivánková s WISCHIBO (JK Delta). Michaela jela rychle a bezchybně. Anička pomaleji, ale velmi zkracovala.
Její čas byl byl nakonec lepší, ale přišla chyba
a bylo rozhodnuto. Michaela Klugarová získala
zlato, Anna Julie Skřivánková stříbro.

Jezdci 13-16 let
Nejvíce obsazenou byla kategorie jezdců
13-16 let na pony B. Do prvního kola nastoupilo
21 dvojic, ale ne všichni soutěž dokončili. Po
dvou kolech bylo sedm dvojic s čistým kontem
a pět s jednou chybou. Zvláště se dařilo Nicole
Grünthalové, která měla dva koně s čistým kontem. Do finále si pak vybrala PRIMUS DE LAUBE.
Finálové -STPB- se ale ukázalo být pro mnohé dvojice příliš obtížné. I zde se ale konala dvě
dramatická rozeskakování. První o bronz, ve kterém bojovaly čtyři dvojice. Nejrychlejší byla Šárka Votavová na KAČENKA 1 (stáj J+J Votava).
O zlato se rozhodovalo mezi Marií Hrudkovou
na PEGAS 12 (TJ Sokol-Jízdárna Kladno) a Petrem Dajbychem s TOP DEJA VUE (Petr Dajbych). PEGAS skákal bez chyb a ve skvělém čase. TOP DEJA VUE byl o něco pomalejší a navíc
udělal chybu. Zlato roku 2012 tak získala Marie
Hrudková.
Všechna medailová dekorování se konala
v neděli, drezurní jezdci si na ně museli počkat.
Nedělní program proto zpestřila narychlo nacvičená drezurní ukázka s hudbou v podání Terezy
Markuskové s LIMETREE ARACORN a Michaely Pavlisové s DIAMANT 424.
Kompletní výsledky na
www.zavody-zduchovice.cz
V areálu ve Zduchovicích se tento víkend
(31.8. - 2.9.) koná finále KMK spojené s celorepublikovou výstavou tříletých klisen.
Pavla Loudová
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Česká spřežení dvakrát
šampionátově
MS v Riesenbecku
V polovině srpna 15. - 19. se v německém Riesenbecku konal světový
šampionát čtyřspřeží. ČR vyslala do
bojů dva jezdce. Vedle zkušeného Jiřího Nesvačila st. to byl i na MS premiérově Jaroslav Juráň.
Mistrovství se zúčastnili zástupci
19 států, 12 zemí postavilo družstvo.
To se ve spřežení skládá ze tří účastníků, ale počítají se pouze dva výsledky. ČR tedy byla hodnocena, ale
jako jediný tým složený pouze ze
dvojice. Naši jezdci tak sice nebyli
nejhorší, náš tým však skončil poslední. Zvítězili Nizozemci před Německem a USA.
V soutěži jednotlivců předvedl Jiří
Nesvačil 36. drezuru, 37. maratona
a 35. parkur. Celkově skončil na
38. místě. Jaroslav Juráň byl 46., poslední z klasifikovaných jezdců. „Slovenský” Josef Hrouda se umístil na
35. místě. Titul si odvezl Boyd Exell
(AUS).

Druzí v Dunajsko-Alpském poháru
Ve dnech 24. a 26. srpna se
v maďarském Fabiánsebestyénu
konal Dunajsko-alpský pohár.

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků,
parkurových překážek,
kotců pro psy, nově
i kolotočů, atd.

Pronájem
turnajových boxů.
Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

I když se tento tradiční závod snaží
vystupovat jako neoficiální mistrovství Evropy dvojspřeží, letos se sešlo pouze 30 spřežení se sedmi zemí. Jen pět z nich sestavilo kompletní družstvo.
Českou republiku zastupovali
v týmové soutěži Martin Gossl, Erik
Zuvač a Jiří Nesvačil ml. Jako čtvrtý,
pouze mezi jednotlivci, startoval
Radek Nesvačil.
Po drezurních úlohách byl z našich nejlepší Jiří Nesvačil, který
skončil na 7. místě s 59,78 tr.b.
V sobotním maratonu naši jezdci
dokázali, že na výkonnost českých
spřežení se lze již spolehnout.
Martin Gössl skončil na 2. místě,
necelé čtyři body za prvním maďarským Vilmosem Lázárem. Další výborný výsledek zajistil Erik Zuvač,
který obsadil čtvrtou příčku. Dařilo
se také Radkovi Nesvačilovi, ten se
umístil v maratonu desátý. Naopak
zklamaný byl Jiří Nesvačil ml., který
dokončil až na 19. místě.
S těžkým parkurem si nejlépe
z našich reprezentantů poradil Radek Nesvačil. Brankami projel s penalizací pouhých 3,41 bodu a obsadil v parkuru 2. místo. Tím si po
třech dnech polepšil na celkovou
velmi pěknou 8. příčku.
S 8,22 tr.b. se s parkurem vyrovnal Martin Gossl (7.) a to stačilo v celkovém hodnocení na nejlepší české umístění na 4. příčce.
Erik Zuvač skončil i přes nepříliš
podařený parkur na 12. místě. Bohužel se opět nevedlo Jiřímu Nesvačilovi, který v parkuru inkasoval 20,25 bodu a nakonec skončil
až na 18. místě.
Přesto se české družstvo umístilo
mezi pěti celky na velmi lichotivém
druhém místě.
Kompletní výsledky MS i A-D Cup
na www.hippoevent.at

Foto R. Němcová

V rámci Dunajsko-alpského poháru vybojoval nejlepší český jezdec
dvojspřeží roku 2012 Martin Gössl pro ČR celkové 4. místo a výrazně
tak pomohl našemu týmu ke druhé příčce

Foto J. Gebauer

Jumping
show
v Ostravě

Od pátku 24. srpna
do neděle 26. srpna
probíhaly na kolbišti
Baníku Ostrava ve
Staré Bělé třídenní
závody
Jumping
show.
Páteční letní počasí
přivedlo na kolbiště
velké množství startujících. Zato nedělní
dopolední déšť zavinil
zrušení závěrečných
soutěží -S**- a -ST**-.
V páteční -S**- se
představilo 17 dvojic,
ze kterých šest předvedlo bezchybný výkon. Zvítězil Jakub
Ludvík s EBONY (JK
Velká Polom). Druhý
skončil Petr Eim na WANDOR ( ZH Tlumačov) a třetí domácí L. Orlovová na
LANDJUNKER.
V sobotním -S**- odstartovalo 33 dvojic a bylo čtrnáct bezchybných výkonů- Mezi sedmi bezchybnými v rozeskakování zvítězil Zdeněk Žíla s AMELY SL
(foto) z JK Chotěbuz. K tomu přidal i třetí příčku s WIKTORII. Druhý skončil
-jgeJan Zwinger na CARLETTO (Stáj Zwinger).

Foto K. Návojová

Ve Vrchovanech na Liberecku se
ve dnech 25. - 26. srpna uskutečnilo kvalifikační kolo Českého drezurního poháru a finálové kolo Severočeského drezurního poháru.
Ten si vytkl jako hlavní cíl rozšířit
drezurní závody o účastníky právě
této oblasti. V několika areálech
s letos konala drezurní premiéra
a stejně tak ve Vrchovanech. Jezdci zde závodili v úrovních Z-T.
V těch nejobtížnějších úlohách dominovala Šárka Charvátová se
SAINT TROPEZ (JK NH Car), která ve všech třech nejobtížnějších
soutěžích (ST, T, T) zvítězila.
Finále Českého drezurního poháru se koná v areálu JŠ Equus
Kinsky ve dnech 28. - 30. září.

Foto K. Návojová

Barbora Vídeňská na FÍK měla
v rozeskakování o zlato ve Zduchovicích pád a o dekorování na
stupních vítězů bohužel přišla.
Na SARGO se však ve čtvrtek
16. srpna stala jednou z prvních
držitelek titulu Styl šampión
2012.

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.

