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Dvě Velké ceny v Ptýrově
Léto nabité jezdeckým sportem vrcholí. Na domácích kolbištích se konaly v uplynulých
14 dnech dva národní šampionáty. Děti a junioři soutěžili o skokové medaile v Martinicích a o týden později v Hradištku všechny věkové kategorie ve skocích a drezuře na pony. Souběžně s tímto šampionátem pokračoval Skokový pohár České pojišťovny v Ptýrově a na jeho programu byly
hned dvě Velké ceny. Vedle nedělní ceny Ptýrova se body udělovaly i za zrušenou Velkou cenu
Opavy. Právě tento závod se pak stal českou premiérou večerních soutěží při umělém osvětlení,
která byla dalším krokem ke zkompletování české mozaiky v jezdeckém showbyznysu.
Stejně rušno bylo a je i na zahraničních kolbištích. Vedle standardních závodů, mezi které
patří v létě i irské CSIO v Dublinu, se konalo ještě deváté kolo GCT v holandském Valkenswaardu. Veškerá pozornost skokové Evropy je však již v Dánsku, kde v úterý 20. srpna začalo i za
účasti českého týmu mistrovství Evropy. Domácí událostí číslo jedna však byla večerní premiéra
Skokového poháru a tak začněme v Ptýrově.
Deváté kolo Skokového poháru České pojišťovny 2013 se konalo ve dnech 15. - 18. srpna.
Jeho pořadatelem bylo oblíbené kolbiště v Ptýrově a zájem o start byl tradičně značný. Navíc
byli pořadatelé v Ptýrově požádáni, aby zorganizovali i náhradní Velkou cenu za zrušenou Opavu. Většina jezdců usilující o body do Skokového
poháru tak měla v Ptýrově hned dvě šance.
Pořadatelé ale nenechali organizaci jen tak
setrvačně běžet a rozhodli se okořenit náš soutěžní život novou zkušeností. Sobotní Velká cena
České pojišťovny, která nahradila šesté kolo
z Opavy, se konala pod reflektory od 21.00 hodin. Při umělém osvětlení se již v ČR soutěžilo,
ale takto obtížná soutěž se za těchto podmínek
konala poprvé.

Večer nebo v noci
Šesté kolo SP se na Ptýrově jelo jako Velká
cena České pojišťovny. Pořadatelé nakonec ve
snaze nepřetížit koně v nových a dosud málo
obvyklých podmínkách požádali ČJF o výjimku
z pravidel seriálu SP. Večerní Velká cena tak by-

la vypsána „pouze” obtížnosti -ST**-. To bylo sice v zájmu koní, ale nakonec se ukázalo, že ne
zcela v zájmu diváků a celého průběhu večera.
K sobotní Velké ceně se totiž přihlásilo přes šedesát startujících. Od první chvíle byl proto časový harmonogram večera značně napnutý
a v podstatě bylo jasné, že končit se bude dlouho po půlnoci.
Předpoklad se naplnil vrchovatě. Polský stavitel připravil poměrně dlouhý kurz, pro jehož absolvování bylo třeba téměř 90 sekund. Každá
dvojice proto strávila na kolbišti skoro tři minuty.
Bohužel časovou tíseň ještě zkomplikovala technická závada a v polovině závodu pohasla část
světel. Oprava zabrala hodinu a řady zvědavých
diváků původně přeplněných tribun začaly řídnout. Program pokračoval až ve 23.30 a základní kolo skončilo v 1:00 po půlnoci. Pochopitelně
finále není rozeskakování a tak následovala přestavba a prohlídka pro finalisty. Suma sumárum
původně večerní program byl ukončen před dru(Pokračování na str. 2)

Malmö se blíží
Celkem 17 států se prezentovalo pro start
na blížícím se evropském šampionátu ve všestrannosti, který se koná ve dnech 29. září až
1. srpna ve švédském Malmö. První evropský
šampionát ve všestrannosti se konal před 60
lety v roce 1953 v Badmintonu. Nejúspěšnější zemí v historii evropských šampionátů je
Velká Británie.
Pro týmovou soutěž je do Malmö přihlášeno 13 družstev (Belgie, Bělorusko, Francie,
Velká Británie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Švýcarsko, Španělsko a Švédsko), pro soutěž jednotlivců pak
ještě Rakousko, Dánsko, Finsko a i Česká republika. ČR bude reprezentovat Jaroslav Hatla, který se rychle zotavil po jarním vážném
zranění.
Velké naděje si dělá hostitelské Švédsko,
které získalo titul před 20 lety v Achselschwangu. Jako hostitelé mohou na start postavit 12 dvojic a lídrem jejich týmu bude Sara
Algotsson-Ostholt.
Program šampionátu otevřou 29. a 30. srpna drezury. 31. srpna od 9:55 jsou na programu krosy a v neděli 1. září od 10.55 zakončí
šampionát parkury. Vše můžete
sledovat na
http://malmoeventing.com

Inzerce

Nové Město nad Metují

www.prim.cz
HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

Foto K. Návojová

Radovan Cibere na DOLLAR LOOK se v Ptýrově stal prvním vítězem večerně-noční Veké ceny

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
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Dvě Velké ceny ....
(Dokončení ze str. 1)
Foto K. Návojová

Vítěz VC Ptýrova Sergej Motygin bodoval letos
ve SP poprvé. Osmnáct bodů ho vyneslo na
18. místo průběžného pořadí a ZOE DE LIEBRI Z
byla jedním z koní, kteří se s probdělou nocí vypořádali dobře.
hou hodinou ráno. Několik desítek vytrvalých diváků tleskalo vítěznému Radovanu Ciberemu až
pár minut po druhé hodině ráno. I to byl český
jezdecký primát, i když již ne tak příjemný.
Průběh Velké ceny České pojišťovny opět potvrdil problémy některých českých jezdců se
cvalem dopředu. Téměř polovina startujících se
nevešla do časového limitu. „Naštěstí” pro pořadatele to postihlo i osmičku jinak bezchybných.
S nimi by finále bylo ještě o dvacet minut delší.
Takto do něho postupovalo 12 dvojic s nulou.
Mezi nimi tradiční finalisté jako je Jiří Hruška
(postoupil s oběma koňmi MR. VOX Agromarket
a ESPRI 2), Jiří Luža, Zdeněk Žíla (také s oběma koňmi CATANGO-M a PATENDRO) a nyní již
i Lucie Poláková (CAROS).
Vedle nich postoupila např. Barbora Vojtková
se 17letým CARUSO (Murhof Melichar). V Ptýrově byl, stejně jako ve Strakonicích, opět velmi

dobrý další z finalistů Václav Studnička na ZARA (Zájezd). Formu si
stále drží i nový člen repretýmu
Zdeněk Hruška na CALATO (Stáj
Hrabánková).
Nováčkem našich kolbišť je slovenský Radovan Cibere. Ten sice
startoval za Slovensko, ale již brzy
pravděpodobně získá národní licenci, protože se stal jezdeckým
pilířem nového areálu v Olomouci.
V Ptýrově dokončil nejprve na ZACATE CAS s 8 body, ale s druhým
koněm DOLLAR LOOK již absolvoval čistě a stal se tak jedním
z posledních finalistů.
Nakonec právě on slavil na
stupni nejvyšším, když v samotném závěru finále předjel do té
doby jediného dvojnásobně dvakrát bezchybného Jiřího Hrušku.
Na stupních vítězů tak stála pomyslně bezchybná trojice tvořená
pouze jezdci Radovan Cibere a Jiří Hruška. Výborně si vedla Lucie
Poláková. Plynulou a ukázkovou
jízdou by byla ve finále nejrychlejší, ale od vítězství ji odstrčilo jediné shození - 4. místo. Pátý Zdeněk
Žíla na CATANGO (JK Chotěbuz)
by bez inkasované chyby stačil časem již pouze na 3. místo.

Foto K. Návojová

Bez Suchánka
by to nešlo
Dlouhou soutěžní noc neúnavně držel především dnes již tradiční a čím dál tím lepší moderátor
SP Aleš Suchánek. Nejenom
drobnými žerty, nad které v době
opravy přívodu elektrické energie
vystoupalo zařazení Svěrákova hi- Jiří Hruška (MR. VOX Agromarket) je po Ptýrovu již jistým finalistu o zavedení střídavého elektric- tou SP 2013
kého proudu, ale i při závěrečném
dekorování. Radovan Cibere naznačil, že očekáa ZOE DE LIEBRI Z (JK Všetice). Z nočních fivá tradiční sako pro vítěze, ale tento sponzor již
nalistů se pak i do nedělního finále probojovaly
pravděpodobně spal. Aleš neváhal a nabídl svose čtyřkou Lucie Poláková na CAROS (Strakonije sako. Nejenom že rozesmál unavené diváky,
ce) a Slovenka Jana Miklošová na NOUREJEV
ale opět dokázal svoji bezprostřední pohotovost.
N Z.
V situaci v jaké se ocitlo pozdní ptýrovské finále
Svůj velký den pak korunoval i finálovou nulou
pak i skutečnou nepostradatelnost.
Sergej Motygin, který zvítězil jako jediný dvakrát
čistý. K dvojnásobné nule měl blízko i Ondřej
12 hodin je málo
Nágr, ale na druhé místo ho odsunul bod za přeProbdělá noc zanechala stopy i na koních.
kročený čas. Třetí místo pak putovalo do Plzně
Znát to bylo určitě na průběhu nedělní Velké cezásluhou Jana Štětiny na RICO-S se 4 body ve
ny Ptýrova (-T**-). Ta byla již obtížnější a trouflo
finále. Řada výkonů ovšem dokázala, že ponosi na ní 32 jezdců, mezi kterými nechyběla řada
cování nesvědčí ani koním a 12 hodin je na renočních dvojic. Výhodu měl Jiří Hruška, který
generaci sil přeci jen málo.
startoval na odpočinutém
ARISTO Z a podle očekávání
Hruška zatím vždy
byl jedním z finalistů s čistým
Dvě kola před koncem seriálu je tak na čele
štítem. Nuly byly nakonec jen
průběžného pořadí Jiří Hruška. Protože má
čtyři a vedle Hrušky to byli ješk dispozici tři koně schopné soutěžit ve Velkých
tě Jan Štětina s RICOcenách, přivezl body doposud z každé Velké ceS (Schneider), Ondřej Nágr na
ny, které se zúčastnil (nebyl pouze ve StrakoniNORMAN (JK Mar. Lázně),
cích). Se 71 body je na čele a účast ve finále mu
ale především i v noci startující dvojice Sergej Motygin
již neunikne. Téměř jistě se ve finálové čtveřici

Foto K. Návojová

Aleš Suchánek udržel při noční show diváky v příjemné náladě
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udrží i průběžně druhá Lucie Poláková, která dosud získala 59 bodů. Třetí je nyní Zdeněk Žíla
(58) před Jiřím Skřivanem (57). Kterýkoliv z této
trojice je ale ohrožen především Alešem Opatrným (40 bodů a 5. místo). Ten bude chtít určitě
doma ve finále startovat a v posledních dvou
kvalifikacích si jistě pokusí připsat hodně bodů.
Aleš se ovšem, spolu s dalšími třemi jezdci v době ptýrovských Velkých cen aklimatizoval v dánském Herningu na start při ME. Po desátém kole v Plzni, které je na programu v neděli
1. září, již budeme o hodně chytřejší.
obotní večer 17. srpna byl v české jezdecké společnosti večerem plným očekávání. Po delší době měla řada diváků
i z odborné a jen tak něčím neohromitelné
společnosti, důvod ke zvědavosti. Pořadatelé
devátého kola SP ČP na Ptýrově se po jisté
opatrnosti rozhodli k riskantnímu kroku. Náhradně pořádané šesté kolo SP přesunout do
večerních hodin a pod umělé osvětlení.
Myslím, že nikdo ze stovek diváků, kteří
dorazili v sobotní podvečer do Ptýrova, nebyl
zklamán. Umělé osvětlení dokáže atmosféru
sportoviště zcela změnit. Barvy jsou ostřejší,
zvuk jasnější a tma zarámuje kolbiště do amfiteatrátové podoby. I počasí pomohlo a po
horkém dni byl chládek srpnového večera
příjemný nejen koním, ale zpočátku i divákům.
Každý kdo si myslel, stejně jako já, že
osvětlení zajistí několik nově vybudovaných
stožárů, musel být překvapen. Nejenom četností světel, ale i rozsahem pouze pro tyto
závody vybudovaných světelných stanovišť.
V tu chvíli bylo zřejmé, že náklady akce musí
být obrovské a že se organizační tým rozhodl ke značné investici. Za to mu patří obdiv
a po právu nezapomenutelné průkopnictví.
Potvrdilo se, že by jezdecké soutěže pořádané za letních večerů, mohly významně napomoci divácké atraktivitě. Denní vysedávání
na tribunách nebylo nikdy příliš zajímavé.
S nárůstem všech ostatních lákadel je zaplnit
tribuny stále obtížnější. Naopak večer je diváckému zážitku přístupnější. Zakončit letní
den návštěvou večerního konkůru by tak
mohlo být jak pro laiky, tak odborníky příjemné. Pokud by se tak ale mělo stát, je nezbytné nahlédnout do zemí, kde již mají zkušenosti a vyhnout se co nejrychleji všem organizačním pastím.
Vedle vhodně zvoleného času zahájení, to
je především dobře naplánovaný čas konce.
Myslím, že všichni účastníci ptýrovské večerní premiéry by pořadatelům rádi odpustili výpadek proudu, který večer protáhl téměř
o hodinu. Pilotní organizace je pochopitelně
k takovému selhání techniky náchylná a můžeme být rádi, že nezhaslo celé Mnichovo
Hradiště. I bez té hodiny by však Velká cena
skončila hodně dlouho po půlnoci. To bylo
jasné každému trochu zkušenějšímu divákovi, který usedl před 21 hodinou na ptýrovské
tribuně. Pořadatelé pak ještě ale zahájení
zbytečně protahovali. Nejprve dlouhou a hipologicky nudnou mysliveckou demonstrací
a pak ještě stejně problematickou ohňovou
show. Plné tribuny navozující až euforickou
atmosféru večera, se tak v průběhu nastupující noci zákonitě vyprazdňovaly. Závěrečné
dekorování ve dvě hodiny ráno sledovali již
pouze skalní vytrvalci.
Atraktivita prvního večerního závodu přilákala na start i řadu dvojic, bez kterých by se
diváci obešli. Pomoci pořadatelům proto bude muset i rozpis SP. Ten by v případě večerní Velké ceny měl prostřednictvím kvalifikace
umožnit omezení startovního pole. K jeho
přeplněnosti v Ptýrově přispěla i skutečnost,
že přes deklaraci o minimální obtížnosti VC
na stupni -T*-, byla náhradní šestá VC obtížnosti -ST**-. Tím se do večerního skákání přihlásilo nebývalých 62 startujících, které tak
nebylo možné zvládnout v rozumném čase.
Přes všechny tyto trampoty dokázala večerně noční show, že je stále ještě co v pořadatelství objevovat. Průkopnický osud bývá
nelehký, ale sláva úspěšných velká. Za první
jezdecký večer, či spíše noc, si ji Ptýrov určitě zaslouží.
ing. Cyril Neumann
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Další šampionát v Martinicích
Jezdecká společnost Equitana pořáda- Foto J. Malinovský
la další z letošních šampionátů a na programu víkendu 8. - 11. srpna bylo skokové mistrovství dětí a juniorů. Celkem se
rozdělovaly čtyři sady medailí a vedle dětí, mladších a starších juniorů se konala
i soutěž družstev.
Pro všechny kategorie jednotlivců připravily sportovně technické podmínky
tříkolovou soutěž (děti -ZL+L*+L*-, ml.
junioři
-L**+S*+S**-,
st. junioři
-S*+S**+S**-), družstva měla kola dvě
(-L*+L**-).

Děti
V kategorii dětí zvítězila třikrát čistá
Veronika Vacková (Vacek Bělá) s NICKY
II. O svoji zlatou se ale musela utkat v rozeskakování se druhou po tři dny bezchybnou Lenkou Heřmanovou na PAY
DAY (JK Mělník). Ta inkasovala v rozeskakování dvakrát a musela se spokojit
se stříbrem.
V rozeskakování se bojovalo i o bronzovou medaili. Zde přálo štěstí Petrovi
Dajbychovi na POCTA 1 (Dajbych), který
byl nejlepší ze sedmičky rozeskakujících.
Celkem startovalo 49 dvojic a v závěrečném kole 30 jezdců.

Mistryní mezi staršími juniory roku 2013 je Anna Kellnerová (CURLEY SUE)

Foto J. Malinovský

Veronika Vacková na NICKY II je skokovou
mistryní mezi dětmi.

Mladší a starší junioři
Mezi mladšími juniory si titul odnesla Francesca
Kolowrat-Krakovská na CALISTA-T (JK Kolowrat), která
byla z 24 dvojic závěrečného kola jako jediná třikrát bezchybná. Naopak o stříbro a bronz se strhl souboj a k rozeskakování se součtem 4 body nastoupilo hned pět
dvojic. Jediná čistá skončila nakonec stříbrná Anthonia
Sabathilová na ANTALIA (Diana Dubová Lhota) před
Alexandrem Baraldim na UNIEK 1 (Opatrný Hořovice).
Starších juniorů bylo na začátku 30 a po výběru
koní do závěrečného kola bojovalo o medaile
17 dvojic. Po posledním kole se celková nula objevila na kontě tří dvojic. O barvu kovu se utkala trojice
Anna Kellnerová (CURLEY SUE), Tina Šalková
(MERRA) a Eliška Hrdá (CHIN). Medaile letos nezbyla na trojici ostřílených jezdkyň Lucie Krulichová,
Adéla Půlpánová a Nicola Grünthalová. Ty udělaly
v posledním kole chybu.
V rozeskakování chybovala pouze Eliška Hrdá
(Baník Ostrava) a musela se spokojit s bronzem.
Anna Kellnerová (Horse Academy) o více jak
dvě vteřiny rychlejší než Tina Šalková a stala se
tak třetí mistryní závěrečného dne.
Pro trojici na 4. - 6. místě byla útěchou pouze
stříbrná medaile ze soutěže družstev, kterou za
středočeskou oblast získaly o den dříve společně
s Andreou Halíkovou. Družstevní zlato si odnesla
severní Morava ve složení Tina Šalková - FATIMA 7,
Renata Czyžová - QUATRNEI, Miloš Chlanda DÉMANT 1 a Nina Kaločová - JACAMPO.

Foto J. Malinovský

Třetí individuální zlato si z Martinic odvezla Francesca Kolowrat-Krakovská na CALISTA-T
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Ze zahraničí

Všichni jsou již v Herningu
Zahraniční zpravodajství
začněme
dánským ME, o kterém hovoříme v ČR
již téměř dva roky.
V podstatě hned po
ME v Madridu zaznělo z úst reprezentantky Zuzany Zelinkové,
že Herning je pro ni
důležitým mezníkem
a výzvou. Postupně
se k dánskému šampionátu začali upírat
i další čeští jezdci.
Přípravě na start mezi evropskou (a z větší části i světovou) elitou věnovali značnou pozornost i mnozí další. Postupně se vyprofilovala
čtveřice zájemců o start, kteří se v průběhu víkendu 16.-18. srpna postupně přepravili do
1 000 km vzdáleného Herningu.

Při vstupu je důležité zdraví koní
V Herningu reprezentují ČR Zuzana Zelinková
(LUKA’S NINJA), Aleš Opatrný (ZIDANDE P), Ondřej Zvára (CARMEN ARCUS) a Jiří Skřivan (KALLISTO). Naše koně prošli bez problému pondělní
veterinární přejímkou a v úterý v 17.00 se postavili
na start prvního kola.
O vzrušení se ještě před zahájením soutěže postarali hvězdy Steve Guerdat (SUI) a Jeroen Dubbeldam (NED). Jejich koně NINO DES BUISSONNETS a UTASCHA byli veterinárními komisaři posláni do zadržovacího prostoru a museli veterinární
prohlídku opakovat. Nicméně nakonec i oni dostali
zelenou a inspekcí tak prošlo všech 92 skokových
koní z 22 zemí a následně v úterý i 65 drezurních
koní z 18 zemí.
Pochopitelně zraky diváků byly upírány k německému skokovému týmu, který v roli náhradníka na
poslední chvíli doplnil Marcus Ehning, když Meredith
Michaels-Beerbaum utrpěla při CSIO v Dublinu zranění zad. Němci byli do Dánska vyslání již pro své
osmé zlato v 54leté historii evropského šampionátu.
Zdravotní komplikace postihly i drezurní společnost. O vzruch se postaral Patrik Kittel. Jeho opora

švédského týmu WATERMILL SCANDIC se po příjezdu do Herningu zranil
a bylo rozhodnuto, že nebude startovat. Do Dánska
rychle dorazil jeho náhradní kůň TOY STORY, ale pro
švédský tým byla absence
WATERMILL SCANDIC
velkým handicapem.

První kolo mělo být rychlejší
a bez chyb
Podle ustáleného modelu skokového šampionátu je první kolo honební a očekává se, že si jezdci
s kursem poradí velmi rychle. To bylo na programu
v úterý 20. srpna v podvečer a nastoupilo k němu
78 dvojic. Jezdilo se na moderním fotbalovém stadionu místního klubu MC Midtjylland s krytým hledištěm pro 10 tisíc diváků. Na ploše byla narychlo
vyměněna tráva za pískový povrch s textilií.
Z našich startoval první Ondřej Zvára, který startoval třetí. Ten působil na startu svižně a suverénně.
Bohužel udělal dvě chyby (v obou případech nad
bazénkem), které jeho konečný čas značně zatížily
na celkových 91,07 sekund.
Jako 23 startovala Zuzana Zelinková. Bohužel ta
Foto FEI

na parkuru působila až příliš opatrným dojmem. Jela pomalu (v základním čase téměř o deset vteřin
pomaleji než Ondřej Zvára) a navíc zatížila své konto čtyřmi chybami. Po připočtení 16 vteřin tak měla
čas zahajovací soutěže ME 108,14 s.
Dalším byl Jiří Skřivan. I pro něho bylo zahajovací kolo evropského šampionátu těžkým oříškem
a stejně jako Zuzaně mu spadly čtyři skoky. Čas byl
jen o málo rychlejší a celkově byl dopočítán na
104,44 s.
Poslední startoval Aleš Opatrný a ten českého
diváka konečně potěšil. Jízda byla suverénní a podobná ostatním západoevropským jezdcům s časem 84,12 s. Bohužel ani on se nevyhnul chybě.
Spadl mu kolmý skok uprostřed trojskoku, který byl
předposlední překážkou kursu. Po dopočtení penalizace tak byl jeho čas 88,12 a to v té chvíli stačilo
jen na 32. místo. Na svůj start ovšem čekalo ještě
15 dvojic.
Po prvním kole se na čele mistrovství usadil Ben
Maher s 11letou bělkou CELLA (Cento), který zvítězil v čase 76,31 sekundy a po prvním kole měl nulu. Aleš Opatrný byl 41. a pokračoval s 5,90 bodem,
Ondřej Zvára 51. (7,38), Jiří Skřivan 70. (14,06)
a Zuzana Zelinková 72. (15,91).
Bohužel se potvrdilo, že pro naše jezdce je
i z hlediska současné evropské výkonnosti významně snadnější první kolo natolik obtížné, že musí i je
absolvovat velmi pečlivě. Podle očekávání dokázal
v lepším tempu překonat soutěž pouze Aleš Opatrný. Sympatický výkon předvedl Ondřej Zvára. Zuzana Zelinková ani Jiří Skřivan již na evropskou úroveň
nestačili a byli hned na počátku soutěže odsouzeni
do zadních pozic.
Skokový program pak pokračoval ve středu ve
8.45 dalším kolem týmové soutěže, která byla dokončena ve čtvrtek. V době uzávěrky Jezdce č. 16
jsme ještě netušili, jak se dále šampionát vyvíjel.
Dnes je již vše jasné. Aktuální výsledky lze nalézt
na http://european-herning.dk/GB.aspx

Drezura od středy

Helen Langehanenberg a DAMON HILL z německého drezurního týmu při veterinární přejímce v Herningu

Drezuristé vstoupili do šampionátových bojů ve
středu 21. srpna ve 10.00 prvním kolem týmové
soutěže. Ta pokračovala ve čtvrtek a tak i týmoví
medailisté v drezuře jsou dnes již známi. Individuální soutěž pak vyvrcholila úlohou GP Speciál v pátek.
Nejlepší skokané bojují o individuální medaile
v sobotu ve dvou kolech od 13.15 hodin a držitel individuálního titulu v drezurní volné jízdě bude znám
v neděli po obědě.

CSIO Dublin
Druhý srpnový víkend byl v Dublinu zasvěcen každoroční celonárodní oslavě koní.
V rámci festivalu Royal Dublin Society se v pátek 9. srpna také jezdilo poslední kolo letošní
Evropské divize 1.
Pozvání do Poháru národů, který se
v Dublinu jezdí pod tradičním názvem Aga
Khan Trophy přijali všichni příslušníci první
divize, jen Švýcary zastoupili Američané.
Pro body do konečné tabulky přijeli Ukrajinci, Britové, Španělé a domácí Irové. Napravit dojem z nepříliš vydařené sezóny potřebovali především Angličané. Jejich opětovné selhání by naopak bylo poslední nadějí
pro Němce jak se dostat do barcelonského
finále.

Krasug v kotrmelci
Parkur, který postavil domácí designer Tommy Wade, budil oprávněný respekt. Všechny
skoky byly na maximálních mírách a nájezdy
do jednotlivých řad vyžadovaly velkou pozornost. Často padal druhý i závěrečný oxer a nepřekonatelný se zdál poslední skok trojskoku
triplebar - oxer - stacionáta. Mnoho obětí bylo
na robustním dvojskoku stacionáta - oxer
a ještě víc na následné stacionátě, čtyři cvalové skoky za ním. Vyprávět by mohl jediný čistokrevný Ukrajinec svého družstva Oleg Krasuk s holštýnem SIEC LEDGEPOINT, který
přišel do této řady z dálky a nad oxerem už jen
bezmocně krauloval. Skončilo to hrůzostrašným kotrmelcem, ze kterého naštěstí oba odešli po svých. Do druhého kola ale již nenastoupili. Podobný kousek, i když ne tak efektní, zde ve druhém kole předvedl i Španěl Sergio Alvarez Moya s ryzákem ZIPPER.

Foto FEI

Oficiální konkůr je pro Irsko velmi prestižní záležitostí. Dokládá to i dekorování vítězného britského týmu (zleva Ben Maher, Nick Skelton, vedoucí ekipy Rob Hoekstra, Robert Smith a Scott Brash), kterého
se zúčastnili vedle prezidenta Royal Dublin Society Fonsie Mealy i prezident Irska Michael D. Higgins
(druhý zleva) a doprovázel je charge d’Affairs Saudské Arábie v Irsku Ali Al Kahtani (zcela vlevo).
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Britové to dokázali
Prvním kolem se nejlépe probili Holanďané,
kteří inkasovali pouhé čtyři body. Za nimi bylo
ostrovní duo Británie a Irska s osmi. Dvanáct
měli Němci, Američané a Francouzi. Španělé
nasbírali dvacet a Ukrajinci dvacet osm.
Druhé kolo už patřilo jednoznačně Britům.
Bez chyby zůstali všichni tři členové zlatého
olympijského týmu. Nick Skelton s hřebcem BIG
STAR (Quick Star), stejně jako Ben Maher s bělkou CELLA (Cento) napravili své zaváhání v předešlém kole a Scott Brash s 11letým hnědákem
HELLO SANCTOS (Quasimodo) byl jedním ze
čtveřice dvakrát bezchybných. Čtvrtým členem
týmu byl Robert Smith s 11letou VOILA (Calvados), který měl v každém kole dvě chyby.
Holanďanům se ve druhém kole dařilo už méně, avšak o celkovém výsledku stejně rozhodoval poslední z nich Gert Jan Bruggink s 9letým
hnědákem PRIMEVAL DEJAVU (Heartbreaker).
Bylo jasné, že pokud zopakuje nulu z prvního
kola, utkají se s Brity o vítězství v rozeskakování. Bruggink držel Angličany v napětí až k předposlednímu skoku. Ten mu však spadl a v britském táboře zavládla velká euforie.
Britové zvítězili s osmi body, Holanďané
měli dvanáct a na děleném třetím místě USA

Reportáže
a Irsko šestnáct. S dvaceti body byli současně pátí Němci a Francouzi, sedmí Ukrajinci
měli čtyřicet čtyři a osmí Španělé šedesát jeden bod.
Kromě Scotta Brashe přešel obě kola bez
chyby ještě sedmapadesátiletý Holanďan Albert
Voorn s 13letým hnědákem TOBALIO (Numero
Uno), Elizabeth Madden z USA s valachem
CORTEZ „C" (Randel Z) a překvapivě i brazilský
Ukrajinec Cassio Rivetti s 15letým hřebcem
VIVANT (Fuego Du Prelet).

Němci v Barceloně nebudou
Vítězství katapultovalo britský tým na třetí
místo tabulky a Černý Petr zůstal Němcům. Z divize jedna postupuje do finále prvních šest družstev. Protože španělští pořadatelé mají divokou
kartu, tak na finále Furusiyya FEI Nations Cup
budou 26. - 29. září koukat v televizi jenom Němci. Nepodařilo se jim tak nahradit výpadek bodů
za odstoupení ze soutěže v rozbahněném St.
Gallen. A to přesto, že letos třikrát vyhráli, jednou byli druzí, jednou třetí potom ještě pátí
a šestí. Započítávaly se jim jenom dvě vítězství
a jedno třetí místo a to na postup bylo málo.
Kompletní výsledky naleznete na
www.dublinhorseshow.com

Závěrečná tabulka evropské divize 1: 1. Švýcarsko - 320, 2. Francie - 318,67, 3. Velká Británie 311,67, 4. Nizozemsko - 309, 5. Irsko - 299,17, 6. Ukrajina - 298, 7. Německo - 282, 8. Španělsko - 257

Global Champions Tour u Topsů
Deváté kolo Global Champions Tour se jezdilo třetí srpnovou sobotu ve středisku zakladatele a prezidenta tohoto seriálu Jana Topse v holandském Valkenswaardu. Vysoké dotace přilákaly skvělou konkurenci. Jen z první světové
dvacítky přijelo devatenáct jezdců. Během konkůru bylo na dotacích rozděleno půl milionu
EUR, z toho na samotnou Velkou cenu připadlo
285 tisíc.
Krásné počasí, výborná konkurence a profesionální prostředí přilákalo do ochozů i velmi pěknou návštěvu. Ve zdejším areálu je další z krásných velikých travnatých kolbišť a jeho předností dokonale využil italský stavitel Uliano Vezzani.

nec zůstalo osmnáct postupujících bez chyby
a jednociferného výsledku dosáhlo dalších dvacet. Ze známých jmen, která se do dotovaného
druhého kola nekvalifikovala, to byl kupříkladu
Daniel Deusser, Michael Whitaker, Albert Zoer,
Kevin Staut, Denis Lynch, Eric Lamaze, Christian Ahlmann, Roger-Yves Bost, Marc Houtzager, Richard Spooner, Luciana Diniz a Pénélope
Leprevost.

Po druhém jen pět čistých

Ve druhém kole dělaly problémy obě kombinace
a s nimi související návazné řady. O smůle může
mluvit zkušená Američanka Margie Goldstein-Engle. Její 9letý hřebec ROYCE (Cafe al lait) cvalový
skok za předposlední překážkou ztratil rovnováhu,
První kolo bez problémů
přiklekl a Margie spadla. Byla to škoda, do té doby
Jak už to tak v Global Champions Tour bývá,
měla v rychlém tempu jen jednu chybu a jistě by
první kolo bylo sice technické, ale přece jen
skončila kolem šestého místa.
o poznání lehčí. Z padesátičlenného pole nakoČtyři chyby zde udělala, v prvém kole tak skvělá, 20letá Angličanka
Thornton s hnědkou BLUE CURACAO
(Mr. Blue), stejně jako Patrice Delaveau s hřebcem CARINJO HDC (Cascavelle). Dvakrát chybovala vítězka
z Chantilly Elizabeth Madden s valachem SIMON (Mr. Blue) a stejně dopadli Marcus Ehning s hřebcem COPIN VAN DE BROY (Darco) i saudský
Arab Kamal Bahamdan s 12letou
NOBLESSE DES TESS (Cumano). Až
k nájezdu do dvojskoku mohl pomýšlet
na rozeskakování Ludger Beerbaum
s energií přebývajícím hřebcem ZIDANE (Guidam). Jenže zde začal 9letý
ryzák vyhazovat a křižovat, až do odskoku ho Ludger nedokázal srovnat.
To ho stálo chybu. Vítězka z Wiesbadenu Laura Kraut s legendárním běloušem CEDRIC (Chambertin), měla
smůlu na předposledním oxeru a Pius
Schwizer s 8letým TOULAGO (Toulon)
uprostřed trojskoku.
Jedna z největších favoritek Edwina
Tops-Alexander s famózním 17letým
CEVO ITOT DU CHATEAU (Le Tot de
Semilly) shodila ke zklamání publika
na domácím kolbišti už čtvrtý skok.
Maikel van der Vleuten s bělkou VLD
GROEP SAPPHIRE B (Mr. Blue) zase
zaváhal na kolmém skoku v řadě před
dvojskokem. Týmový olympijský vítěz
Ben Maher s hřebcem TRIPPLE X III
jel suverénně a sám nemohl uvěřit
chybě na posledním skoku. Smůlu
uprostřed trojskoku měla i světová osNa stupních vítězů ve Valkenswaardu stanuli Alvaro de Mi- mička Američan Kent Farrington
randa před Simon Delestrem a Gerco Schröderem. Zcela s 11letým VOYEUR (Tolano van’t Rietvpravo pak ředitel závodů a bývalý jezdec Jan Tops
hof).
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Rychlík „Doda”
Rozeskakování bylo přiměřeně točené, ale několik delších úseků svádělo k přehnanému tempu.
Návštěvníkům se představila pětice jezdců a z nich
byli hned tři domácí.
Zahajoval Francouz Simon Delestre s 9letým
hřebcem QLASSIC BOIS MARGOT (L'Arc de
Triomphe) a jízda se mu podařila. Projel trasou
v dobrém tempu a s nulou. O více než dvě sekundy rychlejší byl holandský reprezentant Harrie Smolders s 9letým figurantním hřebcem
EMERALD (Diamant de Semilly). Publikum bylo
nadšené a o některé se pokoušel infarkt, když
shodil poslední skok.
Obecenstvo měl na své straně i další z místních
Gert-Jan Bruggink s 9letým valachem PRIMEVAL
DEJAVU (Heartbreaker). Tomu však spadl už druhý skok a následoval hned třetí.
Největšího entrée se dostalo stříbrnému
olympionikovi Gerco Schröderovi s ryzákem
LONDON (Nabab de Reve). Moc se snažil
udělat svým divákům radost, měl i doposud
nejlepší čas, bohužel jen za cenu chyby na
dvojskoku.
Vítězství tak leželo na stříbrném podnose
před Alvaro de Mirandou se skvělým 13letým valachem AD RAHMANNSHOF'S BOGENO (Baloubet du Rouet) a brazilský reprezentant si ho
nehodlal nechat ujít. Rozjel se k velkému sólu
a v úžasném tempu prolétl kurzem bez zaváhání. V cíli byl o čtyři sekundy rychleji než druhý
bezchybný Simon Delestre a o vteřinu než nejlepší z domácích Gerco Schröder. Na stupních
vítězů převzal zářící „Doda" šek na 94 050,EUR. Simon Delestre si odvezl dotaci v hodnotě
57 tisíc a Gerco Schröder 42 750,-.
V průběžném žebříčku se po Valkenswaardu na
první místo vrátila Laura Kraut. Na druhé místo klesl Christian Ahlmann a za ním následují Luciana
Diniz, Ludger Beerbaum, Alvaro de Miranda
a Edwina Tops-Alexander.
Desáté kolo bude 13. září ve švýcarském letovisku Lausanne.
Foto FEI

Z drezurního chovatelského šampionátu mladých koní v německém Verden (9. - 11. 8.) si zlato ze soutěže 6letých odvezl valach SA COEUR
(Sir Donnerhall) v sedle s Evou Möller (GER),
který zvítězil se známkou 9.04 (foto). V první
kvalifikaci se objevila i Eva Jančářová na
BELISSIMUS (Belissimo M), která skončila se
známkou 5,98 na 38. místě (40 start.). Eva Jančářová startovala i mezi pětiletými, kde skončila
se SIR BOSS (Sir Donnerhall) se známkou 6,18
na 35. pozici (38 start.). Kompletní výsledky naleznete na www.dressagedirect.com

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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Šampionát pony v Hradištku
V Hradištku u Sadské se ve dnech 15. - 18.
srpna bojovalo o mistrovské medaile v disciplínách skoky a drezura jezdců na pony. Jezdci do
16 let soutěžili standardně ve třech kategoriích.
Sedmou soutěží pak byla kombinovaná soutěž
Šampionát nadějí.

Foto J. Matuška

Trojice nejlepších v kategorii drezurních starších
jezdců: zlatá Eliška Orctová, stříbrná Barbora
Kamírová a bronzová Alexandra Hanáčková

Ve skokových soutěžích se
jezdci utkali o prvenství ve
třech kolech a ve všech kategoriích došlo k rozeskakování
o medaile.
Zlato z mistrovství roku
2013 si postupně odnesli v kategorii 8 - 12 let - pony A Tereza Markusová (LIMETREE
ARACORN) ze stáje Donthová a pony B Sára Vingrálková
na EMIL-R (Stáj Derby).
V drezuře starších dětí zvítězila ve tříkolové soutěži Eliška Orctová na BLUEBERRY
VALMART (JC Rusek) před
Barborou Kamírovou (LIPTON
SINAJ) a Alexandrou Hanáčkovou (GRENADIER (JK Ramir Bělov).
Zatímco drezurní soutěže
mladších dětí měly pouze dvě
kola, skokoví jezdci soutěží
o medaile již od nejmladších
ročníků ve třech kolech.
První zlato si na krk pověsila v kategorii dětí 8 - 12 let pony A Julie Pásková s GOLDBÄR (Uhříněves), která se ale
musela o prvenství utkat v roFoto J. Matuška
zeskakování s Lucií Melmerovou (MYŠLENKA) a Sofií Ve skocích kategorie 13 - 16 let byla va stupni nejvyšším Šárka
Votavová před Šárkou Tůmovou a Marií Hrudkovou
Najmanovou (GERA 1).
Mladší děti ovšem na pony
chybné a tou byla Šárka Votavová na KAČENKA
kategorie B ovládla Markéta Míková na VÍLA 4
(J+J Votava). A i v této kategorii se o další me(JK Mělník), která byla jediná po třech kolech
daile rozeskakovalo. Tentokrát ovšem pouze tros nulou. O stříbro a bronz se rozeskakovalo šest
jice jezdců. Ze stříbra se radovala Šárka Tůmová
dvojic a další cenné kovy si vybojovaly Sofie Nana KARA/BACARDI II (JK Koba) před Marií
jmanová (HOPE VAN’T KRUIS) a Jana TáboříHrudkovou s PEGAS 12 (Kladno) a bramborová
ková (ROMEO 17).
medaile zbyla na Kateřinu de Jagerovou s BEST
Poslední kategorií pak jsou starší děti (do 16
SIMPLY’S BOY (JK Slapy). Kompletní výsledky
let), kteří ovšem soutěží již pouze na pony B.
I zde patřilo zlato jediné po třech kolech beznajdete na www.jezdci.cz

Fríští koně pro Kapku naděje
Z iniciativy Pavlíny Vacátkové
byl v sobotu 10. srpna v zámeckém areálu ve Ctěnicích uspořádán jezdecký den fríských koní
a výtěžek z celé akce věnován
na Konto Kapky naděje. Za značného zájmu diváků a za účasti
holandského velvyslance v ČR
byla předvedena dvacítka fríských koní v téměř čtyřhodinové
show. Po skončení akce se vybraná částka zastavila na sumě
30 000,- Kč. Pořadatelé plánují
pro obrovský zájem diváků akci
ve Ctěnicích zopakovat i v příštím roce.
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Foto J. Gebauer

V Trojanovicích proběhlo ve dnech 10. a 11. srpna finále Moravského šampionátu mladých koní. Nejvíc se dařilo Markovi Hentšelovi z Baníku Ostrava, který ovládl kategorie pěti a starších. Jediné vítězství, které se mu nepodařilo získat si z Trojanovic odvezl v kategorii čtyřletých koní mezi čtrnácti
dvojicemi MVDr.Vít Holý s QUINTAR (JK Hřebčín Amona - vpravo). Obě další kategorie ovšem již patřily Marku Hentšelovi. Nejprve mezi pětiletými
zvítězil na LOKVENC (uprostřed). K tomu přidal mezi 15 dvojicemi i třetí příčku s CENSOR. Mezi 6 a 7letými byl v konkurenci dvanácti dvojic první
s LEPUS (vlevo) a třetí na CRUX.
-jge-

Příprava
na MS 2013
Ve dnech 12. a 13. srpna se
v pardubickém Synthesia Parku
konalo závěrečné soustředění
jezdců spřežení před mistrovstvím světa dvojspřeží, které se
ve dnech 28. srpna až 1. září koná ve slovenských Topolčiankách. Na šampionát jsou nominováni letošní mistr ČR dvojspřeží Martin Gössl (JO TJ Agro
Cheb - Nebanice), vicemistr Josef Hrouda (SK Stáj Afrodita
Němčice) a Jiří Nesvačil ml. (NH
Kladruby n. L.), kteří utvoří i český tým pro soutěž družstev.
V jednotlivcích je pak doprovodí
Radek Nesvačil (NH). Závěrečnou práci vedl Jaroslav Pavel.
Vedoucím české výpravy do Topoľčianek je manažer komise
spřežení Jiří Kunát.

Foto Š. Bělohlavová

Český tým pro MS tvoří (zleva) Jiří Nesvačil ml., Josef Hrouda, Martin Gössl a Radek Nesvačil

Jezdecký areál Zduchovice zve na vyvrcholení celoročního klání mladých
koní tradičně spojené s celorepublikovou výstavou tříletých klisen. Na programu bude i finále přehlídky hříbat, ze kterého vzejde klisnička a hřebeček roku 2013.

Koně v akci slaví 15. narozeniny
Jubilejní 15. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci se v pardubickém
Synthesia Parku uskuteční ve dnech 7. - 8. září. Po loňské „Něžné jízdě"
přichází letošní výstava s mottem „Koně všem" a dalo by se dodat i „pro
všechny". Že lze koně a jejich všestranné umění využít prakticky ve všech
lidských činnostech, chce pořadatel výstavy Dostihový spolek a.s. předvést
spolu s chovateli širokého spektra plemen. Na programu budou chovatelské přehlídky, tradiční soutěž v orbě „O ruchadlo bratranců Veverkových",
soutěž v ovladatelnosti klády a divácky atraktivní soutěž v těžkém tahu.
Diváci budou moci shlédnout méně tradiční šestispřeží starokladrubských koní, ale i koní Kinských nebo třeba chladnokrevných koní a pony.
Chybět nebude western, ukázky parkuru, drezury a všestrannosti a ukázkové dostihy koní různých plemen. Po dvou letech se na dostihové závodiště vrátí i koňské pólo. Poprvé v historii výstavy bude možné shlédnout
kolekce anglických plnokrevníků.
Po oba dva dny se diváci v doprovodném programu seznámí např. s hipoterapií nebo netradičními sportovními disciplínami jako je křížkový parkur či jízda zručnosti dětí na pony. Část programu bude patřit i ukázkám
agility a dalších psích soutěží. Pro
návštěvníky jsou také připraveny
přednášky a semináře. Nebude
chybět tradiční prezentace společnosti Agrovenkov a soutěž o regionální potravinu „Mls Pardubického
kraje".

Opět Koně na náměstí
Pardubickou výstavu podpořil ministr zemědělství ČR, Pardubický
kraj i město Pardubice. Proto se koně objeví i v centru Pardubic. Po loňské úspěšné premiéře zavítá v pátek
6. září na Pernštýnské náměstí slavnostní průvod koní, spřežení a dalších účastníků výstavy, který vyjde
ze Synthesia Parku. Zde bude
v 16:00 hodin výstava oficiálně zahájena při akci nazvané „Koně na
náměstí".
Loňský ročník pardubické výstavy
zahajovala Lady Godiva
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