Rio de Janeiro
v Cáchách

Úspěšný závěr
v Portugalsku

Brazílie a Rio budou
letos partnerem největšího
jezdeckého konkuru světa

Zavěrečné závody série
Vilamoura Tour se vydařily
Alešovi Opatrnému
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Dvě finále Světového poháru
Halová sezóna vyvrcholila 19. - 22. dubna v malebném městě ’s-Hertogenbosch. O podobnou
akci v jezdecké zemi jako je Holandsko je vždy velký zájem. Ten byl letos umocněn tím, že se jednalo o finále ve skoku i v drezuře. Slavnostní atmosféru v Brabanthallen korunoval působivý zahajovací ceremoniál, při kterém diváky pozdravili loňští šampióni Christian Ahlmann a Adelinde
Cornelissen. Vlajky zúčastněných národů přinesli osmi až desetiletí jezdci a holandskou hymnu
zazpívala operní pěvkyně. Vše pak završil ohňostroj.

Nezničitelný FLEXIBLE

Foto K. Dvořák

Hovory o drezuře

Honební start
Skoková soutěž byla zahájena ve čtvrtek
honebním parkurem.
Na startu se představilo 37 jezdců z 19 států. Přední holandský
designer Louis Konickx pro ně připravil
náročný
technický
kurz, ve kterém stálo
i několik neobvyklých
překážek. Například
stacionáta v oblouku,
na vnitřní straně rozšířená na 130 cm další bariérou do písmene „V". Složité bylo dilema čtyř či pěti cvalových skoků mezi
dvěma dvojskoky. Nejvíc chyb měly ale na svědomí
široký oxer s bazénem na dlouhé stěně po obratu
a následná úzká branka s velkým otvorem.
Jen deset jezdců tak nedostalo trestné vteřiny
za chyby na překážkách. Zvítězil 52letý Američan
Rich Fellers. Seděl na nejstarším koni v soutěži,
16letém ryzákovi FLEXIBLE (Cruising). Druhý se
umístil Steve Guerdat s hnědákem NINO DES BUISSONNETS (Kannan) a třetí příčku navzdory tomu, že startoval hned první, získal pro Belgii Rik
Hemeryck s 10letým valachem QUARCO DE KERAMBARS (Darco). Čtvrtý čas měl Pius Schwizer
na ULYSSE (Nonstop) a další za ním skončil Kevin
Staut na bělce SILVANA HDC (Corland). Úřadující
evropský šampión Rolf - Goran Bengtsson skončil
šestý s 13letým holštýnem CASALL LA SILLA
(Caretino).
Již první kolo znamenalo konečnou pro loňského šampióna Christiana Ahlmanna s hřebcem

Díky iniciativě Jezdecké akademie střední
odborné školy v Mariánských Lázních vyšla ve
třetím vydání, jako učebnice pro studenty Akademie, kniha MVDr. Norberta Záliše Hovory
o drezuře. Časopisecká podoba Hovorů vycházela v osmdesátých letech minulého století
a stálá aktuálnost textů jenom dokazuje trvalost jezdeckých pravd. O ediční spolupráci bylo
autorem požádáno naše vydavatelství CIN. Postupně budou pro Jezdeckou akademii vydána
i další skripta Jezdectví pro vzdělance a sbírka
esejů O jezdeckém umění.
Rozhodli jsme se umožnit získat učebnici ze
série Scripta Equestrica i dalším příznivcům
Zálišových textů. Pro ně vyjde kniha ve čtvrtém
upraveném vydání.
Zájemci mohou objednávat Hovory o drezuře na adrese redakce:
Vydavatelství CIN, zámecký areál Ctěnice,
190 17 Praha 9 - Vinoř
anebo na elektronické adrese:
www. jezdec@jezdec.cz
Cena publikace v kroužkové vazbě formátu
A4 je 300,- Kč a první učebnice bude zájemcům zasílána na základě převodní platby na
účet: 247738349/0800 v.s. 01 anebo na dobírku po navýšení ceny o 20,- Kč.
Vítězná trojice 34. finále Světového poháru:
1. Rich Fellers (USA), 2. Steve Guerdat (SUI),
3. Pius Schwizer (SUI)

TALOUBET Z, který udělal v závěru parkuru tři
chyby a v další soutěži už nepokračoval. Těžké to
měl Estonec Tilt Kivilsit s holštýnem CINNAMON,
který čtyřikrát zaváhal. Ruska
Foto Kit Houghton/FEI Ljubov Kochetova chybovala třikrát, stejně jako Egypťan Sameh el Dahan. Stalo se to ale
i několika renomovanějším jezdcům, třeba exmistru světa Dermotu Lennonovi z Irska. Naopak, velmi kultivovaně, i přes
jedno zaváhání, působil vítěz
středoevropské ligy Litevec Benar Gutauskas s vestfálským
hřebcem LASCAR (Lupicor).

Tři čistí ve 2. kole

Tři nejlepší drezuristky finále SP 2012: 1. Adelinde Cornelissen
(NED), 2. Helen Langehanenberg (GER), 3. Valentina Truppa (ITA)

Hned další den se účastníci
finále utkali znovu. Louis Konickx do druhého kola připravil
obtížný test, sestávající z technicky náročných distancí, vysokých stacionát a širokých
oxerů. Neobvyklým skokem
byla úzká branka zformovaná
jako naruby obrácený trojúhel(Pokračování na str. 4)

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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CAI Kladruby ve velkém stylu
Nejenom my, ale
i jezdci okolních států si
zvykli, že evropskou
sezónu spřežení otevírá CAI v Národním
hřebčíně v Kladrubech
nad Labem. Stejně tak
tomu bylo i letos. Ročník 2012 se i proto pyšnil bohatou účastí soutěžících.
Do NH se sjelo pro
soutěže čtyř kategorií
87 spřežení ze sedmi
států. Vůbec poprvé se
v ČR představili reprezentanti Francie, Litvy a Finska.
O světový titul budou tento rok bojovat čtyřky
(Riesenbeck 15. - 19. 8.) a jednospřeží (Lezirias
12. - 16. 9.). Právě proto přijelo sbírat cenné kvalifikační body početné pole pro královskou disciplinu
čtyřspřeží (17). Nejvíce zastoupeno bylo v této kategorii Německo. To vyslalo do Kladrub především
mladé jezdce. Ani soutěžící v jednospřeží se nedali zahanbit. Ve startovní listině jsme mohli číst
32 jmen. Pro velký počet startujících byla první veterinární inspekce přesunuta již na středu. Čtvrtek
a pátek byl vyčleněn pro drezury. Ve čtvrtek se
představila dvojspřeží a čtyřky. Pátek byl potom vyhrazen pro pony páry a jednospřeží.

Tři versus jeden
Třem českým dvojspřežím pony přijel dělat soupeře Christof Weihe z Německa. Že byl partnerem
více než hodnotným, jsme se mohli přesvědčit
hned v drezurní zkoušce. Přesto, že se mu v úloze
rozepnul náojník, který musel přísedící opravit za
cenu penalizace 5 tr.bodů, podařilo se mu s přehledem zvítězit (50,57).
Druhá se umístila naše tradiční nejlepší jezdkyně Monika Pospíšilová (56,83) před Tomášem
Palánem (67,97) a Jakubem Práškem (98,88). Ten
si do Kladrub přivezl nové spřežení, ale bohužel se
nevyhnul dvěma omylům.

I další drezury za hranice
V jedničkách se drezurně blýskli tři zástupci polské výpravy. Zvítězil úřadující vicemistr světa Bartolomiej Kwiatek (44,42) před svým kolegou Ryszardem Gilem (47,87) a sestrou Weronikou
(49,41). Čtvrtým místem nám udělal radost Jan
Exnar (49,54), který je naší již mnohaletou stálicí.
Ve dvojspřeží předvedl nejlepší úlohu německý
jezdec O. Böhme (50,69). Druhá příčka patřila zaslouženě Ladislavovi Jirgalovi (51,31) a třetí pozici
zaujal domácí Jiří Nesvačil (51,58).
Vítěznou úlohu v královské disciplíně předvedl
maďarský reprezentant Károli Hódi (48,51). Druhou příčkou zabodoval Petr Vozáb (50,43) z NH
před mladou německou reprezentantkou Mareike
Harm (52,48), kterou jsme doposud byli zvyklí
vídat v jednospřeží.

Už ne Favory Team
Do Kladrub přijela soutěžit za ČR i dvě nová
čtyřspřeží. Po letech v barvách hřebčína Favory

předvedl vlastní čtyřku Jiří Nesvačil st., který se
vrátil do Moravského Krumlova. Premiéru mezi
čtyřspřežími absolvoval i Jaroslav Juráň. Obě nové
čtyřky se neztratily a zahájily shodně na děleném
šestém místě s 59,01 tr. body. Za Favory Team Benice tak nadále startuje již pouze Jan Exnar. V minulosti náš největší mecenáš vozatajského soutěžení, ale své sportovní aktivity drasticky omezil
a nejúspěšnější čtyřspřeží posledních let, které se
s Jiřím Nesvačilem st. dostalo až mezi světovou
desítku, bylo prodáno do Rakouska.

Maraton
Polský stavitel tratí Wojciech Ganowicz postavil pro první jarní závody sezóny příjemný maraton, který dokázal dobře prověřit techniku jezdců.
Diváci si však užili dramatických momentů a vidět
bylo i několik karambolů.
Někteří jezdci jednospřeží volili riskantní
obrat ve svahu vodní překážky a mnohým se to
nepovedlo. Dokazuje to několik převrácených
spřežení.
U pony jsme však žádný podobný problém
neviděli a s naprostou převahou exceloval
Christof Weihe, který si upevnil po drezuře vedoucí pozici.
Maratonem jedniček prolétla nejlépe Dánka
Anne Wieder. O nic horší nebyl Jan Exnar a Daniel Bejr, kteří dojeli na druhém, resp. třetím místě.
Minimální rozdíly panovaly i v párovém maratonu. Nejlepší jízdu předvedl Arndt Lörcher z Německa, který byl ovšem v drezuře až 18. Druhý za
ním skončil náš skvěle jedoucí Martin Gössl. Třetí
skončil Polák Jacek Kozlowski a čtvrtou pozici si
s nepatrným odstupem odnesl Jiří Nesvačil.
Maraton čtyřek ovládl specialista na tuto disciplínu M. Brauchle (GER). Dalším v pořadí byl
krajan R. Poesngen a třetí, rovněž Němec
D. Schneiders. Po maratonu se mírně propadl Petr Vozáb, který dojel na 4. místě.
Závěrečná překážková jízda bývá především
prověrkou nervů a celkové připravenosti jezdců
i koní. Často, stejně jako parkur ve všestrannosti,
dokáže na poslední chvíli zamíchat pořadím.
To se ale v Kladrubech netýkalo pony párů
a tak si necennější vavřín
odvezl Ch. Weihe. Druhou příčku vyválčila Monika Pospíšilová a bronz
bral Tomáš Palán.
Nejlepší překážkovou
jízdu jedniček zajel finský reprezentant Marko
Särmäharju. Ta ovšem
nemohla pro tohoto
jezdce již nic zachránit.
V cestě za triumfem nezaváhal Polák Bartolomiej Kwiatek, který byl
na parkuru také bezchybný.
Českým divákům udělal velkou radost čistý

Foto R. Němcová

Mezinárodním vítězstvím zahájil sezónu 2012 Jiří Nesvačil ml. z NH Kladruby n. L.

parkur Jana Exnara, který si tak zajistil celkové
stříbro a výborně zahájil letošní sezónu. Tento
jezdec potvrzuje již mnoho sezón své kvality
a i letos si hned na počátku roku výrazně řekl
o nominaci na světový šampionát.
Třetí příčka putuje zásluhou Weronika Kwiatek
rovněž do Polska. Další z našich reprezentantů
se umístila na 9. příčce také standardně dobře
jezdící Alena Brixová.

Dvojspřeží patřilo Čechům
Nejvíce míchal pořadím parkur ve dvojspřežích. O pět příček výše se dokázal na celkovou
stříbrnou pozici vyšplhat po nejlepším parkuru
Radek Nesvačil (NH Kladruby). Dobře si vedl
i Martin Gössl, který stoupal i po parkuru a nakonec obsadil celkové 4. místo.
Česká radost byla ovšem umocněna velmi dobrým parkurem v podání Jiřího Nesvačila, který
tak k radosti diváků zahájil rok 2012 mezinárodním vítězstvím. Mezi českou trojici se tak dokázal
vklínit pouze Oliver Böhme, který skončil třetí.

Nepřekonatelní Němci
Naopak soutěž čtyřek se stala soutěží německých jezdců. Nejlepší byl Daniel Schneiders. Ten
na počátku letošní sezóny přesedl od pony k velkým koním a zahájil hned prvenstvím. Druhé místo vybojoval jeho krajan René Poensgen a bronz
zcela zaslouženě brala také německá jezdkyně
Mareike Harm. Česká radost po soutěži dvojspřeží se bohužel nestupňovala a právě parkur
připravil o prvenství Petra Vozába. Po penalizaci
10,96 bodu a 11. místě na parkuru na něho zbyla až šestá příčka. Jiří Nesvačil skončil osmý před
Jaroslavem Juráněm.
I tak ale mohou být kladrubští pořadatelé po letošním ročníku CAI spokojeni. V Kladrubech panovala příjemná atmosféra. Pořadatelé byli chváleni za kvalitní organizace a přes závěrečnou
soutěž mohli být domácí spokojeni s umístěním
svých jezdců v čele s Jiřím Nesvačilem.
Letos se do Kladrub podíváme ještě jednou,
protože zde od 3. do 5. srpna proběhne národní
šampionát ve všech kategoriích spřežení.
Jaroslav Pavel
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Mediální zájem o jezdectví
V uplynulých 14 dnech proběhly
v Praze dvě tiskové konference k rozbíhající se jezdecké sezóně. Nejprve
to bylo ve čtvrtek 12. dubna setkání
určené médiím při příležitosti zahájení
11. ročníku Skokového poháru České
pojišťovny. Hostitelem byla agentura
Via Solaris, které prostory poskytla
JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská
v paláci Krakowských na pražských
Příkopech. Paní Dominika KolowratKrakovská také osobně vysvětlila své
motivy vstupu do SPČP, kterými je
podpora talentované mládeže. Vedle
samotného Skokového poháru byl
představen i druhý ročník Amateur
Tour, který i letos zaštiťuje společnost
Equiservis. Nejdůležitějším sdělením
ovšem bylo, že v podpoře seriálu i letos pokračuje Česká pojišťovna, která
již na počátku druhého roku svého
sponzorství nevyloučila pokračování
v dalších letech. Pořadatelé navíc
sdělili, že v letošním roce byly zajištěny televizní záznamy ze všech kol na
programu ČT4 a v jednání je i přímý
přenos ze závěrečného finále.
Druhé setkání novinářů pak pořádala ČJF 17. dubna v Anežském klášteře a zde své prezentace přednesli
všichni pořadatelé dalších seriálových
soutěží roku 2012, mezinárodních
závodů a mistrovství republiky.

Jandourek s CASIO Karsit (Stáj Karsit), ale v závěru jeho čas nestačil na vítěze Martina Šoupala v sedle klisny CORNADA - K (JK Kolowrat).

Foto K. Návojová

Amatér Tour beze změny
I letos se v rámci Skokového poháru uskuteční seriál Amateur Tour. Ten měl v Martinicích pět
kvalifikací. Čtrnáct nejúspěšnějších pak nastoupilo k sobotnímu finále (-ZL-), které se jelo na
kursu sobotního -ST-. V rozeskakování šesti bezchybných nejrychleji a čistě zajela Diana Zajíčková na VIKTOR 4 (JK Šlovice).

Junioři stylově

JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská (vpravo) na tiskové konferenci k příležitosti zahájení 11. ročníku SP České pojišťovny

Třicet přenosů
O obě tiskové konference byl velký zájem a nechyběly ani televizní
kamery. Na druhé pak zaznělo, že
celkově by se jezdecké soutěže
všech disciplin měli letos dostat na
televizní obrazovky hned 30krát.
Obě tiskové konference byly výborně organizované a svoje schopnosti
zde uplatnil nový PR manager ČJF
Josef Malinovský. Zdá se, že po desetiletích opomíjení či bojů o mediální zájem nastává doba, kdy se jezdectví stane běžnou součástí našeho mediálního trhu.
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Patronaci nad soutěžemi pro juniory letos převzala rodina Kolowrat - Krakowských. Seriál pro
jezdce do 18 let, s názvem Kolowrat Junior Cup,
prošel mírnými úpravami. Junioři mají soutěže
vypsány odděleně, ale nejpodstatnější změnou
je, že minimálně jedna soutěž je stylová. Finále
bude přístupné 15 nejlepším.
V Martinicích byly v pátek a neděli pro juniory
vypsány úrovně -L*- a -S**-. Stylová soutěž
(-L**-) probíhala v sobotu. Pro mnoho jezdců byl
parkur v kombinaci se snahou o co nejlepší
předvedení poměrně obtížný a bylo poměrně
hodně chyb. Podle hodnocení komisařů měli
jezdci často problémy se sedem. Velmi často se
výsledné známky poměrně výrazně lišily.
Soutěž byla rozdělena do dvou oddělení.
Nejlepší jízdu předvedla Antonie Sabathilová
v sedle koně ANTALIA (JK Diana Dubová Lhota), která i přes jedno shození získala výslednou známku přes devět bodů. V druhém oddělení se z vítězství radovala Lucie Anovčínová
na koni ROLYS (JS Týnec). Jezdkyně nezískala nejvyšší ohodnocení, ale oproti soupeřkám
nechybovala a na vítězství ji 8, 2 bodu za styl
stačilo.

Aristo Z zase válí

Foto K. Návojová

Na tiskové konferenci ČJF nechyběl prezident ČJF ing. Jaroslav Pecháček, generální sekretářka Lucie Spiwoková a akci
moderoval Josef Malinovský.

První byly Martinice
První kolo Skokového poháru České pojišťovny se uskutečnilo, stejně jako v loňském roce,
v martinickém areálu Equitana. O závody v rámci již 11. ročníku Skokového poháru byl velký zájem, a přestože se závodilo čtyři dny, všechny
dny se skákalo doslova od rána do večera.

Generálka pro Šoupala
V sobotní předposlední soutěži dne (-ST**- na
čas), se postavilo na start technického parkuru
s mnoha distancemi celkem 74 dvojic. Pro jezdce je to často poslední prověrka koní před nedělní Velkou cenou, která se jako první započítávala do celoročního seriálu.
Foto K. Návojová
Bez penalizace a v časovém limitu projelo cílem
11 dvojic. Dlouho vedl Ludvík

Inzerce

Prvním vítězem Skokového poháru České pojištovny se v Martinicích stal Jiří Hruška na ARISTO Z (Opava Kateřinky)

Na start prvního kola Velké ceny SPČP
(-ST**-) se postavilo 68 dvojic. Stavitel parkuru
Zdeněk Krpela i technický delegát Jan Šíma
dobře zvolili úroveň obtížnosti a z početného
pole si bezchybně poradilo 13 dvojic.
Do finále soutěže tak postoupila přesně čtvrtina jezdců a dostalo se i na Lenku Matunovou na
ORIDO s 1 trestným bodem i na další tři dvojice
s jednou chybou.
Ve finále na čas však mnoho dvojic chybovalo a pouze tři jezdci dokázali bezchybný parkur
zopakovat. Jako prvnímu se to podařilo Zdeňkovi Žílovi na CAVALINO (JK Chotěbuz). Záhy byl
ale „předjet" riskantní a rychlou jízdou Jiřího
Hrušky s ARISTO Z (JK Opava Kateřinky).
Nikdo jiný nezvolil tak krátkou trať. Na Jiřího
Hrušku se díky obratně jeté druhé části parkuru
dotahoval pouze Jiří Skřivan na KALLISTO (Stáj
Manon), ale v cíli byl nakonec o šest destin sekundy pomalejší. To stačilo na konečné druhé
místo. Čtvrtá skončila s jedním trestným bodem
ve finále Hana Pokorná na CHANELL (JK Zemědělské služby Dynín).
Skokový pohár pokračuje v Brně, kde se budou konat dvoudenní závody 5. - 6. května.
Kat. Návojová
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Ze zahraničí

Dvě finále...
Pokračování ze str. 1
ník. Největším strašákem by skoro nepřekonatelný oxer uprostřed trojskoku, mezi dvěma stacionátami.
Čistě se přes druhé kolo dostali jen dva Němci
a jeden Švýcar. Nehoráznou smůlu měl olympijský
Foto Kit Houghton/FEI

spolu mnoho úspěchů, kupříkladu už před čtyřmi lety jsme byli druzí ve finále Světového poháru v Göteborgu za Meredith Michaels-Beerbaum
se skvělým Shutterfly."

Tři ve vedení
Po dni odpočinku čekaly na finalisty ještě dva
přetěžké parkury. Na start se postavilo dvacet čtyři
jezdců a jelo se v obráceném pořadí. V prvním kole na ně čekal nejtěžší parkur celého finále. Výška
většiny skoků dosahovala 160 cm,
oxery byly 150 až 190 cm široké
a řady vyžadovaly maximální pozornost. Čas byl podle plánku stanoven
na 66 sekund. Před startem prvního
jezdce byl ještě o vteřinu zkrácen,
ale po třech prvních startujících zase o tři vteřiny prodloužen. I tak se
sedm jezdců do časového limitu nevešlo.
Bez chyby se přes toto kolo dostalo pět jezdců. K potěše diváků to
byl jejich největší oblíbenec Maikel
van der Vleuten, dále pak Rolf Goran Bengtsson, Kevin Staut, Steve Guerdat a Rich Fellers. Nic neshodil ani vedoucí Pius Schwizer,
ale ten inkasoval bod za čas a o svůj
dosavadní bonus přišel. Ve vedení
tak zůstali tři: Guerdat, Fellers
a Schwizer, všichni s jedním bodem,
za nimi umístěný Kevin Staut měl tři.

Rozeskakování nakonec

Steve Guerdat (SUI) na NINO DES BUISSONNETS dokončil
finále SP s celkovým součtem 1 tr. bod. O vítězství se však
musel rozeskakovat a nakonec mu prvenství uniklo o 0,64 s.
vítěz Eric Lamaze, který s 10letou ryzkou CORIANA VAN KLAPSCHEUT (Darco) překročil o pět setin časový limit a skončil s jedním bodem čtvrtý.
Do rozeskakování nastoupil jako prvý Marco
Kutscher s běloušem CORNET OBOLENSKY
(Clinton). Projel trasou bez znatelné námahy, elegantně a velmi lehce. Jeho mladší kolega Philipp
Weishaupt s krásným hřebcem MONTE BELLINI
(Montender) jel razantněji a dosáhl času o dvě vteřiny rychlejšího. Vyhrát chtěl Pius Schwizer s holštýnkou CARLINA (Carvallo), ale musel udělat
před závěrečným obratem korekci a v cíli mu půl
sekundy přebývalo. Příznačné je, že všichni tři první umístění si pro druhé kolo vybrali jiné koně, než
se kterými absolvovali honební parkur.
Na následné tiskové konferenci Philipp Weishaupt řekl: „Marco byl hodně rychlý, a tak jsem musel ještě přidat, aby byl pod tlakem i Pius." A následně dal najevo své uspokojení: „Minulý rok jsem
se ve čtyřech nebo v pěti Velkých cenách rozeskakoval s Piusem v zádech, a on mě vždycky porazil. Tak jsem šťastný, že dnes se to konečně
nestalo!"

Devět ve dvou chybách
Po 2. kole byly podle doposud dosažených pořadí jednotlivým jezdcům vypočteny body. Prvních
jedenáct jmen dělily max. dvě chyby. 1. Pius Schwizer - 0, 2. Steve Guerdat a Rich Fellers - 1,
4. Kevin Staut - 3, 5. Rik Hemeryck, Eric Lamaze
a Philipp Weishaupt - 4, 8. Beezie Madden - 7,
9. Harrie Smolders, Rolf-Göran Bengtsson a Patrice Delaveau - 8

Kdo je FLEXIBLE?
Na tiskové konferenci Chris Fellers představil
svého koně. „Flexible je znamenitý bojovník, ale
jeho kariéra byla ohrožená několika velkými
zdravotními problémy. Vážné to bylo v roce 2003,
kdy přežil blokádu hlavní cévy na pravé přední
noze. První dva veterináři, kteří ho viděli, mi doporučili jen jednu možnost. Utratit! Dva roky na
to spadl do jámy a utrpěl těžké poranění plece.
Pokaždé se však otřepal a dokázal se vrátit do
velkého sportu. Neměli jsme ani nijak snadnou
cestu do letošního finále. Původně naplánovaný
let ze Seattle byl na poslední chvíli zrušen a tak
jsem musel cestovat i s koňmi 19 hodin do Los
Angeles po silnici. Flexible to však prostál úžasně. Je to tvrdý kůň a to je moje štěstí. Zažili jsme

Náročný byl i závěrečný parkur
celého finále. Soutěž gradovala. Na
startu bylo už jen 19 jezdců. Pobořených překážek bylo hodně a největším strašákem byl závěrečný trojskok. Chybu na tomto parkuru neudělal Denis Lynch na ABBERVAIL
VAN HET DINGESHOF (Nonstop),
jenže ten byl už hodně zatížen

z předchozích kol. A podobně i Marcus Ehning na
COPIN VAN DE BROY (Darco). O svou šanci přišel
Kevin Staut, když SILVANA shodila dva skoky. Další nádherný parkur ukázal Steve Guerdat. Jezdecky precizní a NINO DES BUISSONNETS potvrdil
svůj skokový potencionál. Pevné nervy měl také
Rich Fellers a i FLEXIBLE byl úžasný. Krok s nimi
neudržel Pius Schwizer, který udělal chybu a propadl na třetí příčku. O vítězi rozhodovalo rozeskakování. Steve Guerdat jel rychle, jen se trochu zdržel na prvním obratu. Zůstal bez chyby a časomíra
ukázala 26,61. Nikde však nezaváhal Rich Fellers.
Prolétl trasou za 25,97 vteřiny a o králi halové sezóny bylo rozhodnuto.
Na otázku novinářů zda věřil, že by mohl jít ještě rychleji než Guerdat odpověděl: „Popravdě jsem
si moc šancí nedával, ale věděl jsem, že to musím
zkusit." A co FLEXIBLE? Nečeká ho v 16 letech
konec kariéry? „Tak o tom mi nic neříkal. Cítí se jako dvanáctiletý" Bude teď odpočívat? „To ne! Máme teď max. devět, deset dní, ale pak v Del Mar,
v Kalifornii, začíná US olympijský trial a já bych se
rád kvalifikoval na olympiádu."
Rich Fellers získal titul pro USA po dvaceti pěti letech. Naposledy to dokázala Katharine Burdsall na THE NATURAL v roce 1987. V příští sezóně se finále SP vrací Göteborgu.
Konečný výsledek: 1. Rich Fellers (USA)
1/0/0/0/ 25.97, 2. Steve Guerdat (SUI) 1/0/0/0
26.61, 3. Pius Schwizer (SUI) 5, 4. Philipp Weishaupt (GER) 10, 5. Kevin Staut (FRA) 11,
6. Rolf-Goran Bengtsson (SWE) 12, 7. Marcus
Ehning (GER) a Maikel van der Vleuten
(NED) 15, 9. Rik Hemeryck (BEL) 16, 10. Harrie Smolders (NED) 17, 11. Denis Lynch (IRL)
21, 12. Eric Lamaze (CAN) 22, 13. Marko
Kutscher (GER) 23, 14. Patrice Delaveau
(FRA) 24, 15. Luciana Diniz (POR) 25, 16. Richard Spooner (USA) 26, 17. Beezie Madden
(USA) 30, 18. Kent Farrington (USA) 31,
19. Edwina Tops-Alexander (AUS) 36.

Další vavřín pro PARZIVALA
Finále drezurního Světového poháru dopadlo
podle předpokladu, ale k překvapení bylo nečekaně blízko.
Hala se v sobotu po poledni zaplnila devíti tisíci
pěti sty slavnostně naladěnými diváky a představení mohlo začít. Zajímavou úlohu na úvod předvedla
Australanka Rachael Sanna s 13letým hannoveránem JAYBEE ALABASTER (Alabaster) a publiku
se líbila i Finka Mikaela Lindh s vraníkem SKOVLUNDS MAS GUAPO (Master). Kurážně rozjela
svou volnou sestavu Katarzyna Milczarek, jenže po
chvilce vstoupil do obdélníku hlavní rozhodčí pan
Ghislain Fouarge a její úlohu zastavil. Jak později
vysvětlil, na pravém boku jejího bílého hřebce
EKWADOR (Heraldik), byla patrná stopa krve
a v tom jsou dnes pravidla neúprosná. Pro sympatickou Polku to jistě znamenalo velké zklamání.

Oba Američané, Jan Ebelink s oldenburskou
klisnou RAFALKA a Shawna Harding na 13letém
COME ON III, stejně jako Polák Michal Rapcewicz s 15letým RADNONEM asi nebyli s výkony
příliš spokojeni. Ani jejich hodnocení nebylo nijak
závratné.

Nová móda se rozmáhá

To Isabell Werth, s dnes již neodmyslitelnou zlatou helmou, na EL SANTO NRW (Ehrentusch) jela
se svou příslovečnou razancí a její 11letý rýnský
hnědák se překonával. Je jen škoda přetrvávajících
problémů s piaffou. S ochranou přilbou na hlavě
startovala také Dánka Lone Jörgensen s 10letým
val. FBW DE VITO (DE Niro).
Mnohem víc však zaujala dvojnásobná světová
šampiónka z WEG 2002 v Jerez de la Frontera,
Nadine Capellmann s perspektivní ryzkou GIRASOL (Gribaldi). Velkou podporu
publika cítila Jenny Schreven
s obdivuhodně vitálním 20letým
tm. hnědákem KRAWALL (Focus). Vystřídala ji Norka Siril
Helljesen s 10 letou DORINA
(Blue Hors Don Schufro). Předvedla velmi solidní úlohu podobně jako Tinne Vilhelmson-Silfven s 10letým hannoveránem
DON AURIELLO (Don Davidoff).
Odborná veřejnost byla zvědava, co ukáže v tuto chvíli asi
nejlepší Němka, Helen Langehanenberg s 12letým tm. ryzákem DAMON HILL NRW (Donnerhall). Její sestava nadchla
všechny přítomné a je jen škoda, že Helen není trochu kurážnější. Její báječný vestfálský
hřebec by si to jistě zasloužil.
Po tak skvělém představení
se se svým druhým koněm TOY
STORY (Come Back II) těžko
Foto K. Dvořák
mohl prosadit Patrik Kittel a hala jen nervózně čekala jak na
Nejlepší současná drezurní dvojice světa Adelinde Cornelissen výjimečný výkon mladé Němky
a JERICH PARZIVAL
zareaguje obhájkyně Světové-
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ho poháru Adelinde Cornelissen s impozantním ryzákem JERICH PARZIVAL (Jazz). Adelinde se nenechala ničím rozhodit a předvedla velké divadlo. Když dojela, sklidila velké
ovace, ale do vyhlášení výsledků bylo v publiku cítit veliké napětí. Když se konečně objevilo, že má procento navrch, zavládla mezi fanoušky euforie.
Solidní výkon předvedl jediný Angličan Richard Davison s 13letým HISCOX ARTEMIS
(Flotestan). Své fanoušky nezklamal ani Hans
Peter Minderhoud s 12letým ryzákem
GLOCK'S TANGO (Jazz). Na závěr zajela působivou sestavu Italka Valentina Truppa s 11leStínem drezurního finále tým valachem EREMO DEL CASTEGNO
bylo, že v předvečer zahá- (Rohdiamant), která se tak ještě vešla na stupjení zemřel v hotelovém ně vítězů.
Rozhodčí Fouarge řekl: „Helen je elegantní
pokoji 65letý národní trenér německých drezuristů jezdkyně, jela velmi dobře, nedělala chyby
Holger Schmezer, který byl a všechno mluvilo pro ni. Bylo jasné, že zrovna
ve funkci německého kou- teď je ta chvíle, kdy může Cornelissen porazit.
Adelinde ale úlohu viděla a bylo jí jasné, že muče od roku 2001
sí hru přijmout. Díky tomuto nátlaku se zkoncentrovala a jela naplno.“ „Uvědomila jsem si, že Parzival musí jít mimořádně
dobře a jsem ráda, že se to podařilo. Děkuji za to i své konkurentce." potvrdila
Adelinde Cornelissen. Fouarge následně dodal: „Obě jezdkyně předvedly špičkové úlohy, ale s velmi rozdílnou obtížností. K tomu, aby Langehanenberg vyhrála, by musela být její sestava technicky náročnější.” Cornelissen pak prozradila své další plány. Nyní se chystá na holandské mistrovství v Hoofddorpu
a později na konkůr do Rotterdamu. Sezóna pochopitelně vyvrcholí v Londýně.
V. K. Dvořák - s’Hertogenbosch

Reportáže
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Konečný výsledek: 1. Adelinde Cornelissen - JERICH PARZIVAL (NED)
86.250%, 2. Helen Langehanenberg - DAMON HILL NRW (GER) 85.214, 3. Valentina Truppa - EREMO DEL CASTEGNO (ITA) 81.232%, 4. Isabell Werth - EL
SANTO NRW (GER) 79.964%, 5. Richard Davison - HISCOX ARTEMIS (GBR)
78.571, 6. Hans Peter Minderhoud - GLOCK'S TANGO (NED) 76.125%, 7. Nadine Capellmann - GIRASOL (GER) 75.625%, 8. Patrik Kittel - TOY STORY (SWE)
75.482%, 9. Tinne Vilhelmson-Silfven - DON AURIELLO (SWE) 74.393%, 10. Lone Joergensen - FBW DE VITO (DEN) 73.589%, 11. Jenny Schreven - KRAWALL
(NED) 73.464%, 12. Siril Helljesen - DORINA (NOR) 73.250%, 13. Mikaela Lindh
- SKOVLUNDS MAS GUAPO (FIN) 71.696%, 14. Rachael Sanna - JAYBEE ALABASTER (AUS) 71.339%, 15. Jan Ebeling - RAFALCA (USA) 69.875%, 16. Shawna Harding - COME ON III (USA) 68.821%, 17. Michal Rapcewicz - RANDON
(POL) 65.804%, 18. Katarzyna Milczarek - EKWADOR (POL) Elim.
Kompletní výsledky z ’s-Hertogenbosch na www.indoorbrabant.com

Další dvě smutné zprávy přineslo zpravodajství FEI. Ve věku 42 let zemřela 10. dubna v USA klíčová členka týmu všestrannosti USA Amy Tryon,
mimo jiné bronzová medailistka z OH v Athénách, členka zlatého týmu
USA při Světových jezdeckých hrách v Jerez de la Frontera v roce 2002
a držitelka individuální bronzové medaile ze světového šampionátu 2006
v Cáchách.
Ve stejný den prohrála svůj nerovný zápas s mozkovým nádorem 31letá
dánská reprezentantka Camilla Enemark. Ta přes svoji nemoc, kterou léčila již od roku 2006, byla stále členkou dánského reprezentačního týmu
a za Dánsko startovala i na loňském ME v Madridu.

Jezdecký svátek roku CHIO Aachen se blíží. Jako každé čtyři roky i letos
se bude jednat o poslední významnou zkoušku před OH. Zahajovací den
letos připadá na 3. července. Ve středu 12. dubna bylo na cášském stadionu představeno partnerské město pro tento rok, kterým je Rio de Janeiro. Při prezentaci tak nemohli chybět nejslavnější jezdečtí Brazilci,
Rodrigo a Nelson Pessoa. Ti zavzpomínali především na rok 1994, kdy
Rodrigo Pessoa zvítězil v Grand Prix a jeho otec, legenda světového skokového sportu skončil třetí. Přítomen byl i další slavný brazilský jezdec
Alvaro „Doda" Affonso de Miranda Neto, který pochválil CHIO jako „každoroční olympijské hry jezdeckého sportu”. Brazílii a Riu bude patřit především zahajovací ceremoniál, při kterém bude předvedena nejenom
Grande Rio Samba, ale představí se i 80 jezdců na brazilských criollos
a slavných koních Mangalarga Marchadores. Na fotu zprava vedle brazilských tanečnic a hudebníků: ředitel CHIO Aachen Frank Kemperman,
Carl Meulenbergh, Nelson Pessoa, Rodrigo Pessoa, Alvaro de Miranda
Neto Affonso a s vlajkou Klaus Pavel (konzul Brazílie v SRN).

Londýn již zcela žije XXVII. letními olympijskými hrami, které budou
zahájeny 27. července. Pro FEI budou hry důležité i jako připomínka
100. výročí jezdeckých soutěží na OH. Organizační výbor oznámil
18. dubna, 100 dní před zahájením her, že všech 41 národních olympijských výborů ze zemí kvalifikovaných dvou stovek jezdců, potvrdilo svoji
účast. Závěrečným dnem k dosažení výkonostní kvalifikace je 17. červen.
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Zvára druhý v Linzi

Závěr v Portugalsku

Ačkoliv většina českých skokových jezdců
zamířila předposlední dubnový víkend do Martinic na úvodní kolo SP České pojišťovny, početná ekipa dala přednost mezinárodním závodům
CSI** v rakouském Linci, kde byly vypsány soutěže pro mladé koně, juniory, děti, dále bronzová, střední a zlatá túra.
V kategorii pětiletých koní se dařilo Rudolfovi
Doležalovi na GALETTA, se kterou se umístil třikrát do pátého místa. Mezi juniory ČR úspěšně
reprezentovala Adéla Půlpánová na DESTINY
VAN DE NOORDHEUVEL. Této dvojici se nejlépe vydařil sobotní start na výšce 130 cm, při
němž zajela třetí nejlepší výkon.
Největšího úspěchu však dosáhl v nedělní
Velké ceně Lince Ondřej Zvára na klisně CARMEN Arcus. V konkurenci 50 dvojic dokázali absolvovat základní kolo na výšce 145 cm bez penalizace. V rozeskakování zopakovalo bezchybný výkon sedm soutěžících a Ondřej Zvára zaostal za vítězem, jímž se stal domácí Matthias
Reisch, pouze o necelou vteřinu a získal skvělé
druhé místo.

Aleš Opatrný úspěšně završil účast na portugalských závodech Vilamoura Equistrian Tour.
Poslední část těchto bezmála měsíčních závodů
proběhla 17. - 22. dubna 2012. Dařilo se mu mj.
s mladými koňmi. V sedle Le Filou 26 se mu podařilo zajet základní kolo čtvrteční závěrečné
soutěže pro sedmileté koně bezchybně, stejně
jako dalším třem jezdcům. V rozeskakování byl
vůbec nejrychlejší, avšak jedna chyba ho odsunula na třetí místo. Prvenství ve stejný den vybojoval v sedle šestileté Lily Beach. V konkurenci 23 koní zajel bezchybně nejen základní
kolo, ale i rozeskakování. Do něj se dostalo
13 jezdců a Aleš Opatrný v suverénně nejrychlejším čase zvítězil. Mezi hlavní úspěchy ovšem
patří nedělní třetí místo v Grand Prix velké túry
s Timpex Centem, které vybojoval po napínavém rozeskakování mezi devíti dvojicemi. Kompletní výsledky najdete na
www.equievents.com
Foto K. Návojová

Šampionát zahájen
Prvním kolem, které se konalo 14. dubna
na kolbišti v Mělníku, byl zahájen pilotní ročník Stylového šampionátu. Ten plynule navazuje na zimní školení stylových rozhodčích.
O celém průběhu příprav jsme v Jezdci podrobně informovali. Na Mělníku hodnotil první
stylové soutěže i německý rozhodčí Rudolf
Fridrich Hagendorn (vpravo). Druhé kolo se
konalo hned 15. dubna v Brně. Další kola
šampionátu proběhnou: 2. 6. v Nebanicích,
3. 6. v Opřeticích, 30. 6. v Bohuslavicích, 1. 7.
v Opřeticích, 5. 7. v Herouticích, 6. 7. v Mikulově, 16. 7. v Děpoltovicích, 17. 7. v Mělníku
a 18. 7. v Chotěbuzi.
Finále se pak budou konat: pro pony při pony
šampionátu ve Zduchovicích a pro koně při
finále SP ČP v Hořovicích.

Zelinková osmá v Ebreichsdorfu
V rakouském Ebreichsdorfu se od 18. dubna až do 6. května konají mezinárodní skokové závody kategorií CSI3*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1* a CSICh. Během
úvodní části se v areálu Magna Racino představili i čeští jezdci: Zuzana Zelinková, Natalie Crnková, Jakub Štěrba a Anna Kellnerová.
Ve VIP Tour Small, Middle i Large byla poměrně úspěšná Anna Kellnerová.
S koňmi ODYSSSEA, CARAMOUCHE, KASHMIR a WINSTON-G se několikrát
umístila v první desítce. Mezi mladými koňmi se dařilo především svěřencům Zuzany Zelinkové. Ve finále bronzové túry (125 cm) získala na QUINS pouze jeden
trestný bod. Finálovou soutěž šestiletých (125 cm) absolvovala na CARAMBOL
RS bezchybně. Nejlépe zajela nedělní Grand Prix na výšce 145 cm, v níž sedlala LUKAS NINJA. Na startu bylo 64 dvojic, z nichž třináct dojelo bezchybně.
Zuzana Zelinková se probojovala do rozeskakování, kde po čisté, avšak pomalejší jízdě, získala pěkné 8. místo.
Foto J. Bělohlav

V Pardubicích byl ve dnech 13. - 15. dubna zahájen 47. ročník Zlaté podkovy.
V hlavní soutěži závodů Zlaté podkově (CNC*) zvítězila mezi 14 dvojicemi
Radka Dvořáková na DAMON 2 (Cavalier Rynárec)

eský jezdecký sport se, měřen
komerční měrou, stále více přibližuje
průmyslovému soutěžnímu pojetí západoevropských zemí. Ještě nedávno bychom
nevěřili, že toho u nás tak rychle dosáhneme.
Česká republika se stala trhem, po kterém začínají pokukovat i jezdecky vyspělé země. Důkazem je právě dnes v Jezdci publikovaná pozvánka do tří obřích obchodních center společnosti
Krämer, kde v den českého státního svátku pořádají speciální prodejní akci pro české zákazníky.
Čeští jezdci již zcela zdomácněli na rakouských
kolbištích a jezdectví se konečně začíná prosazovat
i na domácím mediálním trhu. Po deseti letech se
zdá, že své ovoce začíná přinášet Skokový pohár,
který snad začne být i marketinkovým lákadlem.
Televizní přenosy i se svými reprízami obsadí
tolik místa, že po celý rok nenajdete týden, který by ve svém programu neměl záznam z jezdeckých závodů.
Počty koní i nadále rostou a chovatelská společnost se stává důležitou hospodářskou položkou i na národním zemědělském účtu.
Školení jezdeckých odborníků zařazuje do
svých výukových programů většina zemědělských škol.
První kolo Skokového poháru České pojišťovny v Martinicích navázalo počty startujících na
rekordy minulých let. Rozsáhlými počty startujících se jezdecké soutěže zalykají již několik sezón. Celkově proběhlo ve čtyřech dnech 1 128
startů a 70 soutěžících v sobotním vrcholu
-ST**- dokazuje, že se přeplněné startovní listiny dávno netýkají pouze nižších soutěží. A to
pochopitelně další stovky soutěžících startovaly
na jiných kolbištích.
To všechno nevypovídá o ekonomicky katastrofických prognózách, kterými denně zásobují svá zpravodajství celostátní média. Zdá se,
že jezdecké společnosti se zatím vyhýbá celonárodní skepse, které by člověk uvěřil při sledování ukřičené odborářské megaakce v ulicích
Prahy. Anebo mají koně nějakou zvláštní moc,
která nás drží v lepší kondici než okolní
svět. Věřme, že se jim to bude dařit
i nadále.
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Mnoho přátel doprovodilo v pátek 20. dubna na poslední cestě všetatského podkováře Miroslava Dvořáka, který se mnohým z nich po dlouhá desetiletí staral o kování jejich koní. Miroslav Dvořák zemřel ve věku nedožitých 84 let v sobotu 14. dubna..

Foto L. Najman

Seriál Český drezurní pohár má nové stránky, které byly oficiálně spuštěny v polovině dubna.
Na adrese
www.ceskydrezurnipohar.cz
naleznete podrobná pravidla
ČDP pro rok 2012 a v pravidelných intervalech se tam
objeví jednotlivé rozpisy, aktuální výsledky a žebříčky.
Foto J. Gebauer

Třídenních závodů v rakouském Gut Sonnenhof se ve dnech 20. - 22. dubna účastnila výprava jezdců z Českého dvora. Sofie Najmanová získala
v pátečních stylových soutěžích (85 cm) na pony NIGHT BEAUTY T a GERA 1. a 2. místo. V sobotních soutěžích pak dokončila se známkou 7,4 b a to
jí stačilo na 3. místo. Aneta Paličková na koni DORČA si v konkurenci 70 koní odnesla v soutěži 115 cm 5. místo. V neděli pak Sofie Najmanová
s NIGHT BEAUTY T zvítězila v závěrečné finálové soutěži pro pony na výšce 100 cm a domů si odvezla i pozvání na Rakouské mistrovství pony. Na
fotu tým ve složení zleva: Aneta Paličková, Martin Vašák, na koni Sofie
Najmanová a vedoucí Kateřina Vašáková.

Devátý Pohár hl. města
Již podeváté se v Praze rozběhne seriál soutěží pro pony O Pohár hlavního města Prahy, který pořádá Sdružení sportovních klubů ve spolupráci
s magistrátem hl. města Prahy.
Seriál zahajuje prvním kolem 13. května v Praze na Císařském ostrově
a bude pokračovat 2. a 3. kolem v Praze 9 v zámeckém areálu ve Ctěnicích 9. června a 1. září. Rozpis seriálových kol zůstává beze změn a pro
první dvě kola bude vypsán vždy zahajovací ponyhandicap -ZL- a seriálový ponyhandicap -L-. Rozpisy a přihlášky pro 1. kolo naleznete na
www.in-expo-group.cz a pro 2. kolo na www.jsctenice.cz

Druhým kolem pokračoval 20. dubna na kolbišti Baníku Ostrava Moravský šampionát mladých koní. Mezi 25 čtyřletými dvojicemi bylo čtrnáct
čistých výkonů a mezi 32 pětiletými devatenáct. V kategorii šestiletých
(-L*-) se představilo 20 dvojic. Po rozeskakování osmi dvojic zvítězila
LANETTE s Pavlem Holešovským (foto) z Martynkovy obory Bahenec.
Další dva dny pokračovaly Jarní závody. V nedělní nejvyšší soutěži- ST*(20 start.) předvedl jediný bezchybný výkon v základním kole domácí
Marek Hentšel se SANDINO.
-jge-
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