Šampionát mladých
koní

BIG STAR získal cenu
pro majitele roku

O rovný milión se soutěžilo
při Šampionátu mladých
koní v Martinicích

Při dalším kole Global
Chamopions Tour v Chantilly
byla udělena cena pro
majitele koně roku 2012.
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Jak to bylo ve Vejer de la Frontera
Ve středověku bývalé hraniční město posledního zbytku mocného islámského chalifátu - Andalusie, bylo ve dnech 17. - 21. července hostitelem letošního evropského šampionátu dětí, juniorů
a mladých jezdců ve skákání. Přes ohromnou vzdálenost se téměř až do afrického horka vypravila ekipa osmi českých dvojic. V kategorii dětí to byly Michaela Rodová (AURENA) a Kateřina Kučerová (Timpex ABRAND), juniorský tým tvořily Tina Šalková (TORO), Adéla Půlpánová (QUEEN C),
Kateřina Málková (PARODIE), Anna Kellnerová (KASHMIR) a Nicola Grünthalová (LEANDRO S) a ke
startu nejstarší kategorie mladých jezdců se odvážila Barbora Tomanová (SORCERESS).
Předpokládám, že výsledky našich zástupců na
špičkovém střetnutí nejlepších jezdeckých nadějí
Evropy jsou většině fanoušků jezdeckého sportu
známa. V kategorii dětí jsme obsadili 76. a 78. místo, když Kateřina Kučerová dokončila tři kvalifikace
se součtem 25 bodů (0+12+13) a Michaela Rodová s 28 body (4+12+12).
Mezi juniory se bohužel také nikdo z pětice star-

tujících do finále nepodíval a značce CZ patří
45. místo (Adéla Půlpánová - 1+13+4), 57. místo
(Anna Kellnerová - 5+24+0), 58. (Tina Šalková
(7+8+16), 70. (Kateřina Málková - 10+29+21)
a 85. místo (Nicola Grünthalová - 31+38+19).
Do nedělního finále se probojovala pouze jediná
(Pokračování na str. 2)

Foto G. Hájovská

Martin Ohnheiser a české reprezentantky skokového ME ve Španělsku

CAI-A Nebanice

Herning se blíží
Seniorské ME ve skocích, drezuře a paradrezuře se blíží a bude zahájeno v úterý
20. srpna v dánském Herningu. Součástí programu bude i CSI3* a své soutěže budou mít
i drezurní jezdci do 25 let.
Pořadatelé již představují kompletní program i sportoviště na dobře zpracovaných
internetových stránkách www.europeanherning.dk, na kterých nechybí ani počítačová animace.
Vedle kompletního týmu českých skokových jezdců, který tvoří Aleš Opatrný
(ZIDANDE P), Zuzana Zelinková (LUKA’S
NINJA), Ondřej Zvára (CARMEN ARCUS)
a Jiří Skřivan (KALLISTO) bude Českou
republiku zastupovat i paradrezurní jezdkyně
Anastasija Vištajlová.
První definitivní počty byly oznámeny
u drezury a paradrezury. O drezurní týmový
titul se utká 15 zemí. V jednotlivcích bude
startovat 69 jezdců ze 20 států.
V paradrezuře to bude 62 jezdců
z 20 zemí a 12 kompletních týmů.

Inzerce

Letošních Nebanic se zúčastnilo přes osmdesát spřežení a do všech kategorií se přihlásila
kvalitní konkurence.
Čtyřspřeží se do Nebanic sjelo
rekordních dvacet, včetně účastníků letošních Cách. Kvůli počtu
startujících byly proto drezurní
zkoušky rozděleny do dvou dní.
Soutěže pony - čtyřspřeží
(5 start.) a dvojspřeží (4 start.) neměly českého zástupce. Čtyřspřeží byla výhradně německou záležitostí a vítězství si odvezl Thomas
Bär. V párech pony se trojici jezdců z Německa postavila Francouzska Carine Poentis, která u nás
závodila poprvé a hned slavila víétězství.

Drezura

Foto R. Němcová

Velmi dobrou formu před MS ukázal v Nebanicích Jiří Nesvačil

Drezurní zkouška jednospřeží
měla jasného vítěze v podání Bartolomieje Kwiatka z Polska
(43,78). V těsném závěsu za ním
skončil úřadující mistr světa Christoph Dieker (44,16). Bohužel se
nebanických závodů nezúčastnil
(Pokračování na str. 3)

Nové Město nad Metují
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Reportáže

Jak to bylo ...

Foto G. Hájovská

(Dokončení ze str. 1)
Barbora Tomanová s výsledkem 58,51 bodu
(14,51+5+0), ale bohužel u čtvrtého skoku prvního
finálového parkuru přišlo vyhnutí a pád (30. místo).

Potřebujeme delší parkury

Za rok do Arezza
Jako prvního jsme o shrnutí co se povedlo
a co ne, požádali vedoucího ekipy Martina
Ohnheisera: „Hodnotit výkony našich jezdkyň je
tentokrát velmi obtížné. Nechci aby to znělo jako
výmluva, ale je dobré si uvědomit, že jezdci, kteří
se umisťují v první polovině výsledkových listin
a reprezentují jezdecké parkurové velmoci, jezdí
s výraznou profesionální a koncepční podporou
svých národních federací. I proto se domnívám, že
výsledky většiny našich jezdkyň, na možnosti které
v domácím prostředí mají, byly velmi dobré.
Neskrývám, že jsem se těšil na poněkud lepší
výsledky a očekával jsem i v juniorské kategorii
jednoho či dva české zástupce ve finále. Na základě bodových výsledků si ale všichni mohou ověřit,
že se výkony méně podařené střídaly s výkony výbornými a mnohdy skutečně skvělými.
Každý, kdo někdy viděl evropský šampionát ví,
že jeho obtížnost je skutečným vrcholem a lze ji porovnávat jen s nejprestižnějšími soutěžemi příslušných věkových kategorií. Absolvování kursu druhé
a třetí kvalifikace s chybou či čistě, jasně dokládá
obrovský výkonnostní posun českých jezdců.
Ovšem co naplat, i ti naši nejlepší měli slabší momenty a to se v šampionátové konkurenci dohání
jen obtížně. Přesto ale, že jsme opět přivezli umístění většinou ve druhé polovině startovního pole,
byl výkonnostní posun oproti loňskému Ebreichsdorfu výrazný.
Jsem přesvědčen, že právě tyto věkové kategorie jezdců mohou dosáhnout průlomových výsledků, na které všichni tak netrpělivě čekáme. Přes
mnohé chyby všechny naše zástupkyně prokazovaly obrovský přehled a rutinu. Opět se ale potvrdilo, že obtížnostně je nezbytné absolvovat přípravu
jen na těch nejtěžších evropských konkurech. Parkury byly technicky náročné a dlouhé, skoky maximálně obtížné. Abychom mohli naše děti a juniory
připravit na evropský šampionát, musíme pro ně
připravit výjezdy na ta nejtěžší a nejprestižnější
střetnutí, jako jsou například závody v Hagenu.
To je pochopitelně závislé na financování celé
přípravy. Je velmi obtížné reprezentantům cokoli
Foto G. Hájovská

Barbora Tomanová - SORCERESS

Doufal jsem, že by ve třinácté sezóně po
úspěchu Aleše Opatrného mohla právě Barboře třináctka přinést štěstí. Nestalo se,
a tak je nutné začít znovu. ME 2014 v italském Arezzu je již za rok.”

Adéla Půlpánová - QUEEN C
nařizovat a předepisovat, když zároveň není zajištěno finanční krytí pro ty, kteří si nemohou náročnou, dlouhou a nákladnou přípravu dovolit. A tak se
stále potácíme v začarovaném kruhu. Z tohoto pohledu je obdivuhodné, co mnohé naše jezdkyně ve
Španělsku předvedly.
Proto jsem přesvědčen, že se nemusíme za výkony našich jezdkyň stydět. Zbývá již skutečně jen
překonat poslední výkonnostní schůdky, mít i trochu štěstí a úspěch se musí dostavit.
K jednotlivým výkonům se proto nebudu vyjadřovat. Snad jen k juniorskému týmu. Pořadí jezdkyň
bylo sestaveno na základě výsledků z předešlého
kvalifikačního dne. Jezdkyně, které docílily dvou
nejlepších výsledků, jely první a poslední. Anna
Kellnerová na sebe dobrovolně vzala roli první
jezdkyně českého juniorského týmu a právě tato
odpovědnost si v jejím případě vybrala daň. Následná nula ve třetí kvalifikaci to plně potvrdila.
A pak je nutné se ještě zmínit o Barboře Tomanové. Kategorie mladých jezdců je v jezdectví již
skutečnou přípravou na seniorský sport. Troufám si
tvrdit, že druhá a třetí kvalifikace byla o kategorii
těžší, než nejtěžší Velká cena
Českého Skokového poháru.
To, že Barbora Tomanová přivezla výsledek 5 a 0, je úspěch, který by si zasloužil korunovat slušným průběhem finále. Bohužel se nestalo a pád
v začátku prvního finálového
parkuru ji o posun ve výsledkové listině připravil. Sport dokáže být někdy velmi krutý a ve
zlomku vteřiny přijde vniveč
mnohaměsíční náročná příprava. O tom by mohli mnozí jezdci, ale i ostatní sportovci vyprávět desítky příběhů.

Druhým, koho jsme se na šampionátové
dojmy zeptali, byl Jiří Pecháček. Ten, jako
mnohaletý trenér řady našich juniorů, absolvoval v posledním desetiletí řadu evropských šampionátů a tak může vývoj českého juniorského jezdectví dobře zhodnotit:
„Bez ohledu na dosažené výkony jsou naše
jezdkyně plně srovnatelné s ostatními soutěžícími. Plně to platí především o kategorii
dětí, kde Kateřina Kučerová a Michaela Rodová jezdily skutečně výborně. Ale i ostatní
reprezentantky prokázaly značnou rutinu.
Přes mnohé zkušenosti si ale svoji daň vybrala zcela výjimečná šampionátová atmosféra. Opět se tak potvrdilo, že se k výraznějším výsledkům nepropracujeme bez
dlouhodobého kontaktu s nejlepšími jezdci
jednotlivých kategorií na nejtěžších konkurech Evropy.
Vedle úmorného vedra, které se ovšem
dalo očekávat, sehrála svoji úlohu při celkové obtížnosti parkurů i délka tratí. Domácí absence velkých kolbišť je handicapem, který musí
naši reprezentanti (a nejenom ti mladí) dohánět
v zahraničí. Roli tak hrála i únava koní.”
Kompletní výsledky na
www.sunshinetour.net

Foto G. Hájovská

Anna Kellnerová - KASHMIR
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CAI-A Nebanice
(Dokončení ze str. 1)
Jan Exnar. Ostatní čeští jezdci se po drezurách
objevili na výsledkové listině až ve druhé desítce.
Mnohem lépe se našim barvám dařilo
v párech. V konkurenci 23 jezdců předvedl nejlepší drezuru Martin Gössl (51,07). Hned druhý
za ním byl Jiří Nesvačil (58,70) a třetí Josef
Hrouda (53,82). To české fanoušky pochopitelně
potěšilo, protože Nebanice byly posledními nominačními závody před mistrovstvím světa
(Topolčianky 28.8. - 1.9.).
Ve čtyřspřežích (20 start.) se nejvíce na obdélníku dařilo Józsefovi Dobrovitzovi z Maďarska (44,60). Jediný náš zástupce Jiří Nesvačil st.
skončil v drezuře na 8. místě (53,86).

Reportáže
Již jsme si zvykli, že o umístění rozhoduje drezura a závěrečný parkur. Potvrdil to v párech
i Adrian Kostrzewa (POL), když se z průběžného 6. místa parkúrem probojoval až k vítězství.
Jedna chyba navíc, než si mohl Jiří Nesvačil dovolit, znamenala pro našeho jezdce druhé místo.
Bronzovou příčku bral jeho bratr Radek. Josef
Hrouda skončil celkově osmý. Po nepovedeném
maratonu a tentokrát i parkuru skončil náš loňský jezdec číslo jedna, Martin Gössl, až na
22. místě.

Gössl tam patří
Po závodě komise spřežení oznámila složení
reprezentačního družstva na MS-2. Do Topolčianek odjedou: Jiří Nesvačil, Martin Gössl, Josef
Hrouda a jako jednotlivec Radek Nesvačil.
Také u královské disciplíny čtyřspřeží rozhodoval o vítězství parkur. Dvě chyby na parkuru
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Šampionát
mladých koní
Od čtvrtka 18. července do neděle 21. července
probíhala v Martinicích ročníková rovnání výkonnosti 4, 5, 6 a 7-8letých koní. Šampinát si získal záhy velmi značnou popularitu, kterou umocňuje dokonalé prostředí v Martinicích. To při šampionátu,
ale i jindy doprovází i velkorysé dotace a letos byl
mezi nejlepší rozdělen rovný milión korun.
Rozpis vychází z osvědčeného modelu světového chovatelského šampionátu v Lanaken a skládá
se ze dvou kvalifikací a nedělního finále pro 30 nejlepších.
Startovní listiny čtvrtečních kvalifikací obsahovaly 207 dvojic. Čtyřletých bylo 41, pětiletých 50, šestiletých 57 a sedmi a osmiletých 59.
V nedělním finále čtyřletých (110 cm) zvítězil
Miloslav Příhoda (stáj Tenerife) na KWPN klisně
LYONS CREEK TULAMORKA (Washington).
Foto J. Gebauer

Foto R. Němcová

Jiří Nesvačil st. byl ve slušné zahraniční konkurenci v Nebanicích pátý

Maraton
Stavitelem tratí byl v Nebanicích polský internacionál Marek Zaleski. Ten již byl v letošním roce stavitelem nebo technickým delegátem mnoha významných konkurů, včetně ME-4.
Maratonové překážky byly zčásti přebudované a v plánu byla i nová vodní překážka. Tu
ovšem zničila povodeň, která se před časem nevyhnula ani nebanickému závodišti.
Bartolomiej Kwiatek bylo nejčastěji skloňované jméno v jednospřeží. Nejenom, že startoval
se dvěma spřeženími, ale i proto, že i přes penalizaci za pozdní start do úseku A, dokázal po
drezuře zvítězit i v maratonu. Z našich se nejvíce dařilo Liborovi Kurkovi (8. místo).
V maratonu párů patřila nejvyšší příčka Jackovi Kozlowskému (POL). Pozadu nezůstali ani
naši jezdci. Jiří a Radek Nesvačilovi skončili na
2., resp. 3. místě. Smůlu si vybral Martin Gössl.
V posledním průjezdu poslední překážky se jeden z jeho koní podsmekl a v momentu, když se
vracel zpět na nohy došlo k přehození náojníku
přes sloupek překážky. Nakonec z toho bylo sesednutí přísedícího, penalizace a ztráta veškerých nadějí na dobré umístění.
Ve čtyřkách se nejlépe ukázal vítěz z drezury József Dobrovitz. Dařilo se i Jiřímu Nesvačilovi. Velmi dobrou jízdou si zajistil 4. místo v maratonu.
K příjemné atmosféře závodů přispělo krásné
počasí, které panovalo po celé čtyři dny. To přilákalo i početné diváky a takovou kulisu, již dlouho závody spřežení nezažily

odsunuly dosud vedoucího Jozsefa Dobrovitze
na druhé místo. Naopak výbornou jízdou bez
chyby se ze třetího místa na první posunul Michael Brauchle (GER). Třetí skončil německý reprezentant Georg von Stein. Jiří Nesvačil absolvoval se 3 body a to stačilo na velmi slušné celkové 5. místo.
Jaroslav Pavel

Kategorii pětiletých (120 cm) ovládl Milan
Pěchouček (JK Tachov) s belgickým valachem
INDIGO F (Clearway).
A pak již měl vše ve své režii Aleš Opatrný
(Hořovice). Nejprve si poradil s třicítkou nejlepších šestiletých (130 cm), kde zvítězil po rozeskakování 11 bezchybných na H-C.S.R.
MENDE’S BALOU (Baloubet du Rouet) a potom
i se sedmi a osmiletými (135/145 cm) na osmiletém belgickém valachovi FALCO Union. S tím
byl nejrychlejší v rozeskakování osmi dvojic.
Foto J. Gebauer

Aleš Opatrný na FALCO Union zvítězil v kategorii 7 a 8letých

Parkur
Nedělní technický parkur byl ztížen stanoveným časem. V jedničkách si s ním nejlépe poradil Bartolomiej Kwiatek, který většinou dokáže
potvrdit svoji třídu. Závody v Nebanicích vyhrál
stylem start-cíl. Čeští příznivci se museli spokojit
až se 14. místem Aleny Brixové.

Miloslav Příhoda na klisně LYONS CREEK
TULAMORKA zvítězil ve finále čtyřletých

Foto R. Němcová

V jedničkách nenašel přemožitele Polák Bortolomiej Kwiatek

Nyní děti a junioři
Dalším vrcholem letního programu v Martinicích bude nyní ve dnech 8. - 11. srpna národní
skokový šampionát dětí a juniorů.
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Ze zahraničí

V Budapešti opět jenom jedno kolo
Druhým oficiálním
výjezdem našeho týmu bylo v polovině
července CSIO Budapešť. Centrální kolbiště v maďarské metropoli má dlouholetou tradici. Na tomto
místě, v tehdy nezbytné bezprostřední
blízkosti nádraží, byla
v roce 1877 založena
dle anglického vzoru
společnost pro rozvoj
domácího chovu koní. Byly zde pořádány
veletrhy, dražby a jezdecké slavnosti.
Zahájení prvního velkolepého veletrhu v roce
1878 se zúčastnil císař František Josef první
v doprovodu císařovny Alžběty. Největšího rozmachu se areál dočkal ve třicátých letech minulého století, kdy vedle moderních stájí byla přistavena velkorysá krytá hala s rozsáhlým hledištěm, tehdy druhá největší na světě.
Bohužel stejně jako u nás, vládnoucí ideologie
v padesátých letech jezdeckému sportu vůbec
nepřála, a tak byla jízdárna zbourána. Nového
rozkvětu se areál dočkal koncem tisíciletí, kdy
byl zmodernizován a byla zde ustavena Národní
jezdecká škola. Místo si stále zachovává svůj
předválečný půvab a umožňuje provozovat mezinárodní závody na vysoké úrovni.

Bez Němců Ukrajina nestíhala
Zájem o start v Poháru národů spolu s našimi
reprezentanty projevilo čtrnáct družstev. Na parkury si pořadatelé pozvali německého stavitele
Wernera Deega. V kurzu stály dvě ošemetné řady. Pro naše jezdce byla osudná vzdálenost po
dvojskoku, když na následném oxeru chybovali
všichni. Náročná byla i distance z trojskoku na
navazující oxer.
Nejlépe se s parkurem vypořádal Aleš Opatrný s 9letým ZIDANDE P (For Pleasure), který si
odnesl jen čtyři body. Zdeněk Hruška s 11letou
bělkou CALATA (Calato) chyboval dvakrát a stejně dopadla i Zuzana Zelinková s ryzákem LUKA’S NINJA (Ganymed). Nedařilo se Kamilu Papouškovi s 9letým hnědákem ELTON VON ROCHERATH (Lambada Van Berkenbroeck,), který
si mezi čtyřmi chybami přidal i kroužek a stálo
ho to dvacet jeden bod.
Naše družstvo spolu s Maďary a Bělorusy

Foto K. Návojová

Zuzana Zelinková vyzkoušela v GP (160 cm)
hnědáka CALERI II
skončilo s dvaceti body na nepostupové deváté
příčce. Řekové za námi měli ještě o pět bodů víc
a Rumuni s 65 body vůbec nestíhali. Poslední
skončili ve třech startující Ukrajinci. Šéf Olexandr Oniščenko udělal šest chyb, ale už před ním
Marina Viniščenko se dál nechtěla trápit a raději vzdala.
První kolo překonalo s nulou devět jezdců. Byli mezi nimi tři Belgičané a také tři Němci. Oba
týmy v polovině soutěže vedly o devět bodů před

GCT Chantilly
Skvělou soutěž viděli 20. července návštěvníci
osmého kola Global Champions Tour před impozantní kulisou francouzského zámku Chantilly.
V hledišti prostorného travnatého kolbiště uprostřed dostihové dráhy se jich sešlo více než sedm
tisíc. Závodit přijeli příslušníci absolutní světové elity a skvělé parkury pro ně připravil italský lišák Uliano Vezzani.
Sítem prvního kola neprošla Edwina Tops-Alexander, když její 11letý hřebec
GUCCIO (Quick Star) nečekaně zastavil před dvojskokem.
Edwina byla moc ráda, že se
udržela v sedle. Vzdala, stejně
jako vítěz z Monte Carla Richard Spooner, když jeho CRISTALLO udělal třetí chybu.
Do druhého kola se nepodívali ani Cian O'Connor, Jessica
Kürten, Steve Guerdat, Kevin
Staut, Pénélope Leprevost,
Laura Kraut, Ben Maher, Michael Whitaker, Marc Houtzager,
Rolf-Göran Bengtsson, Pius
Schwizer, Maikel van der Vleuten, Gerco Schröder a Michel
Robert.

třetím Rakouskem. Senzačně čtvrtí byli s dvanácti body Slováci, když Monika Štangelová
s 12letým ryzákem PINOCCHIO (Up to date) byla jedním z bezchybných. A stejného výsledku
dosáhli i ve třech startující Bulhaři. Italové, Poláci a Rusové postupovali se šestnácti body.
Druhé kolo už tak jednoznačné nebylo. Chyb
přibývalo a soutěž byla napínavá do posledního
jezdce. První z Němců udělal dvě chyby, ale další dva jeho kolegové jen po jedné. Podobně i každý z trojice Belgičanů odcházel z kolbiště s jednou chybou. Rozhodovali tak závěreční jezdci.
Němka
Jörne
Sprehe
s
8letou
QUIDAM'S CHERIE (Quidam's Rubin) ale nedokázala zopakovat nulu z prvního kola a jednou
chybovala. Zkušený Dirk Demeersman s 12letým BUFERO VAN HET PANISHOF (Parco)
však exceloval a Belgičané s celkovými osmi body mohli slavit.
Dirk Demeersman byl také jediný ze všech
jezdců, který překonal obě kola bez chyby. Spolu s ním se na vítězství podíleli bratři Pieter Devos s 10letým DREAM OF INDIA GREENFIELD
(Gem of India) 0/4 a Wouter Devos s hnědkou
TONIK HERO (Ogano Sitte) 0/4. Doplňoval je
Gregory Wathelet s 8letým ryzákem SEA COAST FORLAP DC (Querlybet Hero) 4/4. Druzí
Němci končili s dvanácti body a třetí Rakušané
měli dvacet devět. Na současné čtvrté příčce zatíženi třiceti šesti body se tísnili Poláci, Bulhaři,
Italové a bohužel i Slováci, kterým se ve druhém
kole už tak nedařilo. Osmí byli se čtyřiceti čtyřmi
body Rusové.

Velká cena
V sobotní kvalifikaci na Velkou cenu se dařilo
Alešovi s 11letým hnědákem CORAGGIO
D HULSTERLO (Canadian River) a Zuzce Zelinkové s 10letým hřebcem CALERI II (Calido I),
když se oba po bezchybném parkuru dostali do
rozeskakování. Zde se po jedné chybě umístili
na jedenácté, respektive patnácté příčce.
Se stejným koněm jela Zuzana i Velkou cenu
do 160 cm. Docela pohledný parkur byl však
znehodnocen dvanácti body, které po třech chybách inkasovala a Aleš Opatrný po pádu z hnědáka ZIDANDE P soutěž nedokončil.
Kompletní výsledky na www.csiobudapest.hu
Goutal a v pořadí si hodně polepšili. Harrie Smolders, stejně jako v prvním kole skákal čistě, ale
znovu nestihl limit.
Jen dva jezdci, kteří postupovali s nulou, udělali
ve druhém kole chybu. Byli to Denis Lynch a Margie Goldstein-Engle. Devět ostatních nechybovalo
ani napodruhé a ti se utkali v rozeskakování.
Kurz, který jim Uliano Vezzani postavil, byl technický a rychlý, s jedním výrazným chytákem. Tím
byl nájezd na modro, zeleno, žluto, fialovou stacionátu, z pravé ruky do protisměru.
Foto FEI

Devět dvojitých nul

Foto K. Návojová

Nejlepší z našeho týmu v budapešťském PN byl
Aleš Opatrný na ZIDANDE P se čtyřmi body

Postoupilo jedenáct bezchybných, jeden s časovou penalizací a šest nejrychlejších se čtyřmi body. Z jezdců, kteří už byli
bodově zatíženi, udělal ve druhém kole Patrice Delaveau další tři chyby, dvakrát chybovala
Jessica Springsteen a jednou
Kent Farrington.
Žádné další body si nepřipsali Luciana Diniz, Simon Delestre
a 25letá Američanka Brianne

V Chantilly se také udělovala cena pro majitele roku 2012. Již druhý rok
po sobě ji získala Beverly Widdowson (s cenou, vedle svého manžela),
majitelka hřebce BIG STAR, kterého sedlá Nick Skelton. V sezóně 2010
si stejný titul odnesla za 12letého valacha CARLO, kterého tehdy také
jezdil britský internacionál. Cenu předával Christian Bailet (druhý zprava) předseda klubu majitelů a za FEI John Madden (vpravo) předseda
skokové komise FEI. V minulých letech získali prestižní cenu vlastníci
koní ARKO III (2004, 2005), THE SIXTH SENSE (2006), SHUTTERFLY
(2007) a HICKSTEAD (2008, 2009 a 2010).
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Nevděčná role první startující, připadla mladé
Švýcarce Jane Richard Philips s výborným hřebcem PABLO DEVIRTON (Andiamo). Jela velmi
dobře jako v obou předchozích parkurech, rychle
a jistě skákala.
Předčít ji chtěl velmi halasně vítaný Roger Yves
Bost s 9letým QOUD'COEUR DE LA LOGE (Ideal
de la Loge). O všechny naděje na vítězství však
přišel chybou na zmiňovaném pestrobarevném
skoku.
Jak by to mělo vypadat, předvedl světový jezdec
číslo jedna, Christian Ahlmann s hřebcem CODEX
ONE (Contendro I). Senzačně točil a odskakoval
ze třech cvalových skoků. Čas se zdál nepřekonatelný. V záloze byla ale ještě další světová esa.
Rozjel se vítěz prestižní Velké ceny Cách, Nick
Skelton s 10letým BIG STAR (Quick Star). Souboj
titánů se však tentokrát nekonal a Nick shodil hned
druhý skok. Domácí matador Jeróme Hurel na
OHM DE PONTHUAL (Voltaire), který před týdnem
senzačně vyhrál Derby ve Falsterbo, vletěl razantně do dvojskoku a jeho hnědák odskočil na „b" stacionátu o cvalový skok dřív. Zatím co kůň propadl
bariérami, Jeróme zahodil otěže, roztáhl ruce a judo kotoulem přistál o dva metry dál. Oba sice křepce vstali, ale v rozeskakování skončili poslední.
Další z velkých jmen, týmový olympijský vítěz
Scott Brash s 11letým HALLO SANCTOS (Quasimodo), jel snad ještě rychleji než Ahlmann, ale
v obratu spotřeboval čtyři cvalové skoky navíc.
Čas měl o sedm desetin delší.
Ludger Beerbaum s ryzákem ZINEDINE (Guidam) zpočátku působil jako by ani vyhrát nechtěl.
Malinko si i zajel, když se mu však podařilo otočit
snad ještě lépe než jeho týmovému kolegovi, závěrem už proletěl a zařadil se na průběžné třetí
místo.

Beezie Madden brala vše
Pak se objevila Beezie Madden s tm. hnědákem CORTES C (Randel Z) a její jízda byla jako

Reportáže
zjevení. Na hraně rizika v neuvěřitelném tempu
byla v cíli o více než sekundu rychleji. Poslední
startující Alvaro „Doda" Miranda v sedle 13letého
AD RAHMANNSHOF'S BOGENO (Baloubet du
Rouet) dokázal její čas ještě skoro o dvě vteřiny
zkrátit. Bohužel, jen za cenu chyby na dvojskoku.
Zvítězila Beezie Madden a ovací si velice uží-

vala. Na stupních vítězů vedle ní stál Christian
Ahlmann a jen o málo níž Scott Brash. Ludger Beerbaum skončil čtvrtý a Jane Richard Philips byla
pátá.
Příští kolo Longines Global Champions Tour bude 17. srpna v holandském Valkenswaardu.
Výsledky na www.globalchampionstour.com

Foto FEI

Charlotte Dujardin a 11letý VALEGRO se po CDIO5* v Rotterdamu vrátili na čelo světového drezurního žebříčku a momentálně vedou o 13 bodů před Adelinde Cornelissen a JERICH PARZIVAL

Furusiyya FEI Nations Cup ve Falsterbo
Evropská první divize Furusiyya FEI Nations
Cup pokračovala šestým kolem 12. července na
jihu Švédska, v letovisku Falsterbo.
Soutěžit přijelo devět týmů, mezi nimiž byli hosté z druhé evropské divize - Itálie, Dánsko a také domácí Švédsko. Pro body do finále si přijeli Švýcaři, Holanďané, Ukrajinci
a Španělé.
Parkury stavěl všudypřítomný Frank Rothenberger. Chyby byly po celém kurzu a hodně ná-
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ročné byly především dvě řady. Stacionáta následovaná oxerem a do mírného oblouku trojskok - stacionáta, oxer, stacionáta. A na konci
dvojskok triplebar - oxer a závěrečný kolmý
skok.

Bez výkonu a přeci na stupni vítězů
Prvním kolem prošli nejlépe Němci. Tři byli čistí a čtvrtý mohl odpočívat. Za nimi byli Švédové,
Italové a Ukrajinci se čtyřmi body. Holanďané
Foto FEI

měli osm, Švýcaři deset, Francouzi dvanáct,
Španělé dvacet a poslední Dánové dvacet pět
bodů.
Dánové do druhého kola už nenastoupili, zato
v krasojízdě pokračovali Němci. Jedinou chybu
udělali až v pátém parkuru a jejich závěrečný
jezdec mohl i podruhé zůstat doma.
Obě čistá kola měli Marcus Ehning s 16letým
hřebcem PLOT BLUE (Mr. Blue) a Carsten-Otto
Nagel s 15letou bělkou CORRADINA (Corrado I). Jediným chybujícím byl mezinárodně méně
známý osmatřicetiletý Rolf Moormann s 10letou
hannoveránkou ACORTE (Argelith Stakkato).
Šťastlivcem, který také zvítězil, aniž by se objevil na parkuru, byl Philipp Weishaupt s 11letým
MONTE BELLINI (Montender).
Druhou příčku si udrželi Italové, kteří ve druhém kole připsali jen osm bodů a končili s dvanácti. V jejich týmu zářil především dvakrát bezchybný Piergiorgio Bucci s 9letým tm. ryzákem
CASALLO Z (Casall).
Třetí se šestnácti body skončili Holanďané,
kterým hodně pomohl dvěma nulami Willem
Greve s holštýnským hřebcem CARAMBOLE
(Cassini I). Stejného umístění dosáhli i domácí
Švédové, když se jejich oporám nepodařilo zopakovat bezchybné parkury z prvního kola. Páté místo s osmnácti body patřilo Švýcarům
a šestí Francouzi nasbírali dvacet. Až na sedmou příčku s dvaceti osmi body propadli ambiciózní Ukrajinci a osmí Španělé po dvou nepovedených parkurech měli čtyřicet jeden bod.
Příští kolo Evropské divize 1 bude v pátek
2. srpna v Hicksteadu. Kompletní výsledky na:
www.falsterbohorseshow.com
Pořadí Furusiyya Cup Nations Cup 1. evropská divize po 6. kole ve Falsterbo:
1. Švýcaři - 320 bodů, 2. Nizozemí - 309, (oba
celky již mají započítány všechny čtyři výsledky
a žádné další body již získat nemohou), 3. Francie - 232,67, 4. Irsko - 220,67, 5. Španělsko 192, 6. Německo - 182 (tyto čtyři státy budou
ještě jednou bodovat), 7. Ukrajina - 165,
8. Velká Británie - 143,67 (poslední dva celky
budou bodovat ještě dvakrát).

K německému vítěství ve Falsterbo přispěl dvěma čistými koly Marcus Ehning s 16letým hřebcem
PLOT BLUE

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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VC Frenštátu se vrací Skokový pohár ČP
Ve dnech 26. - 28. července pokračuje ve Frenštátu pod Radhoštěm sedmým kolem, po více jak
měsíc trvající přestávce, 12. ročník Skokového poháru České pojišťovny.
Po Frenštátu pod Radhoštěm se Skokový pohár uskuteční ještě ve Strakonicích, v Ptýrově,
v Plzni a finále bude opět v Hořovicích.
Frenštát bude nejen poslední moravským kolem, ale i poslední soutěží na travnatém kolbišti.
Po zkušenosti z Opavy, kde musela být Velká cena po průtrži mračen zrušena, všichni doufají, že
tentokrát bude povrch regulérní. Tropická vedra,
která jsou na konec týdne hlášena, by však neměla soutěž ohrozit, protože frenštátští pořadatelé investovali do přípravy kolbiště mnoho úsilí.
Za pomoci odborníků z golfového areálu v Čeladné byla provedena vertikulace, provzdušnění,
pískování a hnojení trávníku. Vše prováděla rakouská firma Engelmann Golfplatzpflege Tschechie s.r.o., která je v tomto oboru specialistou.
Na účastníky třídenních závodů ve Frenštátu

Foto J. Gebauer

čeká 13 soutěží, mezi které patří tradičně i kvalifikace seriálů Kolowrat Junior Cup a Equiservis
Amateur Tour. Sobotním vrcholem je Memoriál
Zdeňka Fialky (-ST*-), kterému bude předcházet
43. ročník Ceny Radegasta.
Nedělní Velká cena (-T*-) o dotaci 70 000,- Kč
začíná ve 14.00 hodin. Před ní se diváci pobaví
při kombinované soutěži „Kůň a motokára".

Velká cena Opavy v Ptýrově
a pod reflektory
Velká cena Opavy se bude konat náhradně
v rámci Velké ceny Ptýrova. Měla by proběhnout
v sobotu večer 17. srpna za umělého osvětlení.
Pro soutěžící to bude druhá večerní zkušenost,
protože soutěžit za tmy se bude v Ptýrově i v pátek večer. V rámci Skokového poháru to bude
premiérový večerní program.
Podrobnosti o programu najdete na
www.skokovypohar.cz
V Trojanovicích se 9. července konalo třetí kolo
MŠMK. V kategorii šestiletých (-S*-) startovalo
jedenáct dvojic. Po rozeskakování pěti koní zvítězil Marek Hentšel na LEPUS (JK Baník Ostrava) - foto, který na CRUX získal i třetí místo.
Druhý skončil Jakub Ludvík se SRAH-L (JK Velká Polom).

XVII. ročník soutěže dívek Amazonka se konal v Kolíně 30. června. Mezi 43 startujícími
zvítězila v soutěži -S*- po rozeskakování
13 dvojic Michaela Hažmuková na CAPRIANO
(JK Dance and Jump)

Kolbiště ve Frenštátě připravovali na SP golfoví odborníci

Druhý Ford pro Jiřího Hrušku

Foto J. Gebauer

Foto J. Gebauer

Čtvrtý ročník závodů Ford Cup se konal ve dnech 13. - 14. července v Trojanovicích. K soutěži -S**-, ve které byl opět první cenou osobní automobil
Ford K, nastoupilo 48 dvojic, včetně soutěžících ze Slovenska a Polska. Do finále pro 20 nejlepších postoupilo 14 bezchybných a šest nejrychlejších
s jednou chybou. Finále čistě zvládly pouze tři dvojice. Polák Makulík na VERONA byl ovšem zatížen 4 body ze základního kola a tak 1. i 2. příčku získal Jiří Hruška. Po vítězství v loňském roce je tak FORD K dalším vozem do automobilového parku rodiny Hruškových. Dodejme jen, že vítězem soutěže se stal na MR. VOX Agromarket a druhé místo zajistil pro stáj Opava Kateřinky ARISTO Z.
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Z dalších jmen, která se utkají
o mistrovský titul v drezuře seniorů
2013 ještě zmiňme např.: Alexandera Onoprienka (UFO 2), Hanu Vášaryovou (LUIS LASALLE), Adélu Neumannovou (EDIE) či Romana Bravence (DR. SHIWAGO).

Generálka v Hradištku
Národní drezurní šampionát probíhá 26. - 28. července v areálu JŠ
Equus Kinský v Hradištku u Sadské.
O medaile bojují tradičně všechny
kategorie od dětí až po seniory.
Do seniorské kategorie je přihlášeno 23 dvojic a se dvěma koňmi nastoupí obhájce titulu a hlavní favorit
Fabricio Sigismondi (APROPOS,
TREVIS Jospo). Konkurovat mu bude především letos již úspěšná Šárka Charvátová na SAINT TROPEZ.
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Té se dařilo na šampionátové generálce, za kterou lze považovat drezurní závody Kentaur Dressage
Cup. Ty proběhly na Hradištku
12. - 14. července a Šárka Charvátová na SAINT TROPEZ (JK NH CAR)
zvítězila v hlavní soutěži IM I/2009.
Porazila tak všech 13 konkurentů,
včetně Fabricia Sigismondiho s TREVIS Jospo (Dressage Academy). Na
třetím místě skončila Ema Jančářová
s DIPLOMAT (JK Vega Brno).
Foto FEI

Z evropského titulu týmů kategorie juniorů se v Compiègne radoval tým
Německa složený ze samých děvčat (foto). V mladých jezdcích si titul odvezlo družstvo Nizozemí. Oba individuální tituly (jednotlivci i volná jízda)
získala mladá jezdkyně Catrine Dufour z Dánska (ATTERUPGAARDS
CASSIDY) a stejně tak oba tituly v juniorech si odvezla Němka Johanne
Paulina von Danwitz na HABITUS 10. Kompletní výsledky z ME
v Compiègne naleznete na www.horsesport.org

1. - 4. augusta 2013

Čerstvá zkušenost
z Evropy
V kategorii starších juniorů je favoritkou především Sofie Brodová a LISANDRO, která přijela do Hradištka
s čerstvou zkušeností z evropského
šampionátu. Ten se konal ve dnech
9. - 14. července ve francouzském
Compiègne. Sofie Brodová absolvovala dvě kvalifikační kola (JJ) s výsledkem 64,54% a 62,358% a skončila na 51. místě mezi 59 dvojicemi.
Mistrovské soutěže v Hradištku
začínají v pátek a sobotu v 9.00 hodin, v neděli pak již v 8.00 hodin.

V pátek 2. srpna oslaví 80. narozeniny bývalý úspěšný jezdec MVDr.
Luděk Radovský. Po skokové kariéře
započaté při veterinárních studiích
v Brně jezdil především všestrannost za hřebčín v Aklbertovci, kde
byl veterinářem Státního hřebčína.
V té době byl i ve skupině jezdců připravujících se na OH v Mnichově.
Blahopřejeme.

Foto M. Javůrková

Foto K. Návojová

Jiří Tměj na CORSICA Mag
Centrum se stal v sobotu 13. července v Suché u Litomyšle oblastním mistrem východních
Čech mladých jezdců. Jiří Tměj
tak korunoval svůj úspěšný den,
protože vedle oblastního šampionátu dokázal po rozeskakování
pěti dvojic na stejném koni zvítězit i ve vrcholu závodů, otevřené soutěži -S*-.

V neděli 30. června proběhlo na
Mělníku oblastní mistrovství
Středočeského kraje jezdců na
pony ve dvou věkových kategoriích ve skocích i drezuře. Nejúspěšnější jezdkyní byla Denisa
Vegrichtová, která získala dvě
zlaté medaile. První si získala
v drezuře na GILETTE, druhou
pak přidala ve skocích na SUN
SHAIN (foto).
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