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Češi na třech šampionátech
V uplynulých 14 dnech čeští jezdci srovnávali výkonnost na dvou evropských a jednom světovém šampionátu. Nejsledovanější bylo pochopitelně skokové ME v dánském Herningu
(20. - 25.8.). O týden později pak startoval osamocený Jaroslav Hatla mezi nejlepšími evropskými
dvojicemi v Malmö a kompletní český tým na MS dvojspřeží v Topoľčiankách.

Pokračování v Herningu
V minulém čísle jsme popisovali, jak se naši reprezentanti dostávali přes úvodní honební skákání.
Další parkur je čekal hned druhý den ráno a nebyl
nijak lehký. Frank Rothenberger připravil několik
technických pasáží. Některé skoky měly neobvyklé
profily a výšky dosahovaly 160 cm. Také časový limit byl hodně přísný.
Naše družstvo si po přepočtu časů z honebního přineslo na šestnáctém místě 27,34 bodu.
Zahajoval Ondřej Zvára s westfálskou hnědkou
CARMEN ARCUS (Cordobes I). Začal dobře,
ale první zaváhání přišlo na oxeru uprostřed trojskoku. Druhé pak na úzké stacionátě zablendované obřími motýlími křídly a třetí na podobně
úzkém závěrečném kolmém skoku. Stálo ho to
13 bodů a se šampionátem se rozloučil na padesáté deváté příčce s celkovým kontem 20,38
bodu. Zuzana Zelinková s ryzákem LUKA’S NINJA (Ganymedes) měla chyby v obou kombina-

cích a shodila i oba úzké skoky jako Ondřej.
K 15,91 bodu z honebního přidala dalších
17 a obsadila konečnou 72. příčku.
Ještě méně se dařilo Jiřímu Skřivanovi s oldenburskou tm. hnědkou KALISTO (Collin). K pěti pobořeným skokům přidal i jedno zastavení a v konečném pořadí skončil se 42,06 bodu těsně za Zuzanou.
Problémy se nevyhnuly ani našemu nejzkušenějšímu jezdci Aleši Opatrnému s 9letým hřebcem ZIDANDE P (For Pleasure). Zkraje po startu všechno vycházelo, ale pak se dostal daleko
ke stacionátě číslo tři. ZIDANDE si přidupnul
a prorazil skok plecí. Bariéry se rozlétaly všude
okolo a otřesený hnědák shodil i přední bariéru
následujícího oxeru. Alešovi slouží ke cti, že dokázal svého koně zkoncentrovat a ve zbytku parkuru už nezaváhal. Ani on nestihl časový limit
a celkem si odnesl devět bodů. Po tomto kole
obsadil se 14,90 body 48. příčku. Naše družstvo
(Pokračování na str. 4)

pátek 23. srpna začalo na stránkách
Světových jezdeckých her v Normandii odpočítávání posledních 365 dní,
které zbývají do zahájení her. Pořadatelé
očekávají 900 jezdců z více jak 60 zemí.
Připraveni jsou na 500 000 návštěvníků a 1
500 novinářů. V průběhu her se bude konat
světový šampionát ve skákání, drezuře,
paradrezuře, všestrannosti, čtyřspřeží, voltiži, vytrvalosti a reiningu.
Centrum her bude město Caen, které leží v prefektuře Calvados v západní Francii.
Na oslavu historie her jsou na oficiálních
stránkách průběžně uveřejňovány historické momenty Světových jezdeckých her,
které zahájily svoji tradici v roce 1990 ve
Stockholmu.
Na sklonku léta byly v Normandii uspořádány zkušební závody v endurance
a všestrannosti, které potvrdily dobrou organizační úroveň.
Vše o SJH 2014 naleznete na:
www.alltechfeiweg2014normandy.com

V

Finále a šampionát v Humpolci
Letní seriál národních šampionátů měl ve dnech 23. - 25. srpna deváté pokračování a další sady mistrovských medailí si rozdělovali jezdci kategorie seniorů ve všestrannosti. Opět se o titul bojovalo v Humpolci, ale tentokrát poprvé v rámci Zlaté podkovy. Ta byla na úrovni dvou hvězd
a v Humpolci se konalo finále již po čtyřicáté osmé.

Deset soutěží Podkovy
Dá se říci, že uspořádat národní šampionát je
pro humpolecké pořadatele téměř samozřejmá
věc. Medailové pořadí bylo vygenerováno z výsledku finále ZP a celkem se šampionátu zúčastnilo
18 dvojic. Daleko náročnější bylo zorganizovat
hladký průběh 48. finále všech kategorií soutěží
Podkovy. Těch bylo celkem deset. Ve všestrannosti
startovalo 12 dvojic v soutěži Nadějí (oddělení

4letých a 5letých), 14 dvojic v Bronzové podkově
(oddělení mladších a starších juniorů), 19 dvojic ve
Stříbrné podkově a 22 ve finále ZP. Startovní kaleidoskop pak doplnili i dva jezdci všestrannosti na
pony. K tomu pak pět dvojspřeží pony, devět jednospřeží, pět dvojspřeží a čtyři čtyřspřeží.

Kdo chyběl?

Přes záplavu startujících nedorazili do Humpolce všichni. V národním šampionátu chyběl především náš dlouhodobě národní úrovni
se zcela vymykající Jaroslav Hatla.
Jemu jsme si na našich kolbištích již
téměř odvykli. Nicméně nyní je Jaroslav Hatla opět v ČR a možná se
s ním občas uvidíme. V termínu
mistrovství již ale balil vše potřebné,
protože jak jsme již v Jezdci sdělovali, hned zpočátku následujícího
pošampionátového týdne odcestoval společně s WESTWIND EL DIVO do švédského Malmö, kde se ve
dnech 29. srpna až 1. září zúčastnil seniorského ME (viz. Unavený EL
DIVO). Další jezdci všestrannosti
dali přednost startům na závodech
v rakouském Aspangu nebo polském Racotu, které se konaly ve
stejném termínu.
V zápřahových disciplínách absentovali čtyři nejlepší jezdci dvojspřeží (Jiří Nesvačil ml, Radek Nesvačil, Martin Gössl a Josef HrouFoto J. Bělohlav
da). Ti ve stejném termínu jako JaroLubomír Vrtek se konečně dočkal a po dvou nevydařených slav Hatla startovali na dlouho očešampionátech bral tentokrát v Humpolci úplně vše
(Pokračování na str. 2)

Inzerce

Nové Město nad Metují

www.prim.cz
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Finále a šampionát...
(Dokončení ze str. 1)
kávaném MS dvojspřeží ve slovenských Topoľčiankách (viz. MS Topolčianky 2013).

Zlatá podkova a MČR
Drezurní zkoušky probíhaly na dvou obdélnících.
Standardně na travnatém před hlavní tribunou
a další obdélník byl vystavěn na nové otevřené jízdárně, která vznikla na místě původně zamýšlené
výstavby kryté jízdárny.
Terénní zkouška probíhala za ideálního počasí, za průměrného zájmu diváků. Zdeněk Kusý
jako stavitel opět prokázal, že závodiště v Dusilově je jeho životní zálibou a pro jezdce připravil
řadu nových překážek. Pozornost zcela zákonitě
nejvíce lákalo finále ZP a s ním i národní šampionát.
Na trať 3 570 m s 24 překážkami (32 skoků)
Foto J. Bělohlav

Barbora Kamírová na CHRISTO 1 (JK Borová)
ovládla v napínavé soutěži Stříbrnou podkovu

se vydali hlavní favorité
s více koňmi. Další rekord
si na své konto připsala
sedminásobná vítězka finále Radka Dvořáková,
která se pro finále kvalifikovala se čtyřmi koňmi
a se všemi i nastoupila.
Každý kdo se domníval,
že to pravidla jezdeckého
sportu neumožňují, byl tak
poučen. V soutěžích všestrannosti již bylo před několika lety umožněno
v soutěži startovat se čtyřmi koňmi. Radka Dvořáková toho využila 100%
a připravila tak organizátorům další oříšek. Protože by nezvládla start
v rámci 22 členné startovní listiny ZP, tak se dvěma
koňmi startovala uprostřed Stříbrné podkovy.
Rozhodčí na překážkách
tak museli dávat velký poFoto J. Malinovský
zor, protože se poprvé
Mistrem
opratí
se
ve
dvojspřeží
stal
jasně
Ladislav
Jirgala
(JK Telnice)
v historii ve startovních listinách promíchali jezdci
si pro šampionát zvolil DIRÁNA a osm bodů na
různých soutěží.
překážkách ho s 54,14 body usadilo na čele obou
Zlatou podkovu i národní šampionát měl po
hodnocení. Ohrozit ho v té chvíli mohl již pouze
drezuře nejlépe rozjetý Lubomír Vrtek (Horní
Radko Heidenreich, který by ovšem musel zvládHeřmanice). Ten v obou hodnoceních jasně vedl
nout parkur čistě. Radko ale letos sehrál roli Lubona DIRÁNO 1 (45,74). S výsledkem pod 50 bomíra Vrtka posledních dvou let. Po zastavení bylo
dů se k němu přiblížil pouze Pavel Vaněk na
jasné, že titul je pryč. Ve hře byla ale ještě stříbrná
CRAZY LOVE (JK Ratibořské hory), který
medaile. Následovalo shození a i stříbrná vidina se
ovšem pro svoji zdravotní indispozici již v sourozplynula. Nakonec ale přišla ještě druhá chyba
těži nepokračoval. Lubomír Vrtek je ovšem smoa na Radka zbyla nejvíce nechtěná bramborová
lařem posledních dvou šampionátů, kdy dvakrát
medaile.
o titul přišel až při závěrečném parkuru. V mnoDruhý čistý parkur dne přinesl stříbrnou medaili
haletém úsilí také ještě nikdy nezvítězil ve finále
Barboře Pospíšilové a z bronzu se nakonec radoZP a tak se od prvního dne čekalo, zda sportovval Robert Pokorný. Lubomír Vrtek vedle zlata obní smůlu tentokrát prolomí.
sadil i obě první příčky ve finále Zlaté podkovy před
Sobotní kros prověřil především fyzičku koní.
Robertem Pokorným, Radko Heidenreichem
Čas by l velmi přísně změřený a do limitu se vea Radkou Pospíšilovou na 4. - 8. místě.
šli jen dva jezdci. Jedním z nich byl Lubomír Vrtek na zkušeném DALLAS 1 a druhým pak RadSpřežení
ko Heidenreich na TIKSI (JK Loštice). Lubomír
Soutěže spřežení probíhaly ve znamení papíVrtek zvládl terén dokonale i v sedle DIRÁNO
rových favoritů, ale největší radost udělal divá(0,40 bodů) a tak se usadil na prvních dvou příčkům Zdeněk Jirásek ve čtyřspřeží. Ten letos skukách před Radko Heindenreichem. Na dohled
tečně drží královskou disciplínu nad vodou.
dvou až tří chyb na parkuru od nich byli Robert
V Humpolci byl jediným českým startujícím
Pokorný na francouzském RODEO AU HEUP
a ještě štěstí, že mu společnost přijela dělat troa Radka Dvořáková se všemi koňmi. Pouze
jice z Rakouska. Nad tu jasně čněl Josef Leitv šampionátovém hodnocení pak i Barbora Pobetseder se spřežením ze svého rakouského
spíšilová na BIBA CLASSY (Kolesa). Smůlu za
centra starokladrubských koní.
rodinu Vrtkových tentokrát vybral syn Antonín,
Zdeněk Jirásek sice v drezurní zkoušce skončil
který měl na DAVOS 1 při výskoku z vody pád,
poslední. Vše ale dohonil v maratonu i na parkuru
naštěstí s dobrým koncem. Celkem v terénu
a nakonec se společně s ním mohli diváci radovat
skončilo šest dvojic.
v hlavní soutěži spřežení z vítězství.
Nedělní parkur byl očekáván s velkým napětím.
V dalších kategoriích se dařilo papírovým favoriTen bývá pro řadu našich jezdců daleko těžší
tům a postupně zvítězili Monika Pospíšilová (JK
zkouškou a i tentokrát skoky padaly. Svoje parkuBoharyně) mezi dvojspřeží pony, Ladislav Jirgala
rové schopnosti potvrdila Radka Dvořáková, která
(JK Hubička) v soutěži dvojspřeží a jednospřeží
na DAMILA dokončila jako jedna ze dvou čistě a se
jasně ovládl Jan Exnar (JK Favory), který získal
všemi dalšími inkasovala pouze za jedno shození.
první i druhou příčku.
V té chvíli ale již mistrovství vedl Lubomír Vrtek. Ten
Kompletní výsledky na www.zlatapodkova.cz

MS Topolčianky 2013
Letošním vyvrcholením pro párová spřežení bylo mistrovství světa, jehož pořádání se zhostil slovenský Národní hřebčín v Topolčiankách. Hned
v úvodu musím konstatovat, že slovenští pořadatelé obstáli na jedničku.
Krásné maratónové překážky zasazené do dostihového závodiště se stanou určitě na dlouhou dobu jeho ozdobou. Perfektně připravený hlavní
obdélník lemovaný tribunami a velkým stanem, coby VIP zóna a správa
závodů působil velkolepě.
Mistrovství se letos zúčastnilo rekordních 72 soutěžících z dvaceti tří
zemí světa. Dvacet jedna národů vyslalo kompletní týmy, včetně České
republiky. V týmu nás reprezentovat Jiří Nesvačil, Martin Gössl, Josef
Hrouda a ekipu v soutěži jednotlivců doplnil Radek Nesvačil. Vedoucím
výpravy byl Jiří Kunát.
Celé mistrovství mělo poměrně slušnou diváckou podporu a mnoho fanoušků dorazilo i z Čech a Moravy. Naši jezdci tak měli skvělou kulisu,
lepší než na leckterých domácích závodech.
Drezurní zkoušku vyhrála do té doby úřadující mistryně světa Carola
Diener 35,58. Naši jezdci zajeli svůj standard. Martin Gössl 59,84, Josef
Hrouda 60,10, Jiří Nesvačil 56,96. Nejlepší drezuru předvedl netýmovýRadek nesvačil a výkon ohodnocený 52,42 body ho zařadil na 21. místo.
Po drezuře byl český tým na 15. místě.
(Pokračování na str. 3)
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(Dokončení ze str. 2)

Foto D. Pavlová

Po maratónu však bylo vše
lepší. Zde naše družstvo skončilo na 7. místě a v průběžném hodnocení poskočilo na
9. místo.
Jiří Nesvačil byl sedmý nejlepší. S drobnými problémy
v překážkách se bohužel potýkal Josef Hrouda, který v maratonu skončil na 42. místě.
Skvělý výkon podal maďarský matador Vilmos Lázár, který
vyhrál šest z osmi překážek
a ve zbylých dvou byl čtvrtý. Po
dvou dnech se tak usadil na vedoucí pozici a cesta k jeho již
čtvrtému titulu tak nabývala na
realitě. Jediný karambol v maratonu potkal druhého z drezury
B. Capsticka. Ten se nešťastně
převrátil ve vodní překážce
a musela zasahovat sanitka.
Maratón byl přerušen a poslední startující, jedna z favoritek,
Carola Diener tak musela na
dlouhé minuty svoji soutěž přerušit. Se vším se však vyrovnala dobře a po dvou dnech byla
na druhé pozici.
Nedělní závěrečnou disciplínu parkur nedokončil žádný
z účastníků bez trestných bodů.
O to více musíme ocenit výkony
našich jezdců. Josef Hrouda
8,30 b. a 9. místo, Radek Ne- Nejlepší z českých jezdců na MS v Topoľčiankách byl netýmový
svačil 8,87 b. a 10. místo, Martin Radek Nesvačil
Gössl 14,42 b. a 25. místo.
minační komise dobře a nejvíce se dařilo netýmoV parkuru se naopak nedařilo pouze Jiřímu, který
vému Radkovi Nesvačilovi. Toho vyrovnané výkony
se 31,83 b. obsadil 54. příčku.
v drezuře a maratonu vynesly na z našich nejlepší
Závěrečná disciplína nabídla vzrušující podívanou
14. příčku. Martin Gössl skončil na 25. místě, Josef
a pořadí se stále měnilo. Nakonec se mistrem světa,
Hrouda byl 30. a Jiří Nesvačil 38.
přes dvě chyby na parkuru, stal již po čtvrté Vilmos
Celkově shrnuto. České družstvo skončilo v silLázár (HUN). Stříbro si z Topoľčianek odvezl Němec
né konkurenci na 7. místě. Toto umístění a 14. mísSebastian Warneck a bronz bral vítězův bratr Zoltán
to Radka Nesvačila jsou historicky nejlepší výsledLázár. Bramborová pak zbyla na Carolu Diener (GER).
ky českých dvojspřeží na MS. Ve výpravě jsme to
Ve družstvech potvrdili roli favorita Maďaři. Druvnímali jako úspěch. Kompletní výsledky naleznehé skončilo Německo a třetí Holandsko.
te na www.hoefnet.nl
Jaroslav Pavel
Bohužel výkonnost našich jezdců neodhadla no-
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Po Topoľčiankách
do Normandie?
větový šampionát ve dvojspřeží je za námi. Zda byl pro ČR úspěchem, či zda jsme
čekali malinko více, musí zhodnotit komise
spřežení. Protože se ale konal za humny, byl
sportovním vyvrcholením dosavadní kariéry
většiny našich reprezentantů.
Soutěže spřežení prodělávají v posledních
desetiletích rychlý vývoj. Původní záměr tehdejšího prezidenta FEI prince Filipa ze 70. let s naprosto jasně akcentovanou převahou čtyřspřeží
byl poněkud rozmělněn potřebou masové popularizace sportu. Ta přivedla na scénu nejprve
dvojspřeží a potom i jednospřeží. V našich současných životech jde o peníze až na prvním
místě a soupeření ekonomika versus počet koní v zápřeži je zcela nezpochybnitelné. Přes
úspěchy, které česká spřežení především mezi
dvojspřežími docílila, nesmíme ale podlehnout
dojmu, že světovou prestiž lze v této disciplíně
získat jinde než v kategorii čtyřspřeží. Ne nadarmo je postavení čtyřspřeží zvýrazňováno
pojmem „královská disciplína".
Česká republika se honosí živou národní kulturní památkou. Protože nejsme královstvím nemůže důvod své existence dokazovat starokladrubský kůň ve státním ceremoniálu. Bohužel
nejsme ani tradiční demokracií vládnoucí prostřednictvím elit, které by si uvědomovaly tradiční hodnoty a dokázaly by živé národní kulturní památce zajistit ceremoniální místo odpovídající jejímu významu. Zatím nic nenasvědčuje
tomu, že se v nejbližších letech situace zlepší.
Pro prezentaci starokladrubských koní tak zbývá pouze sport. A ve sportu spřežení se prestiž
získá především se čtyřspřežím.
Po Topoĺčiankách snad začne být lákadlem
i zajímavější a výrazně důležitější meta. Tou by
měly být Světové jezdecké hry v Normandii.
Světový šampionát roku 2014 je také téměř za
humny. Doufejme, že se nyní jezdci Národního
hřebčína vrátí na svoji v minulosti výsadně obsazenou „four-in-hand” pozici. Především ale
doufejme, že v budoucnu z ní již nesleví.
ing. Cyril Neumann

S

Unavený EL DIVO v Malmö
Dalším šampionátem posledních srpnových
dní bylo ME ve všestrannosti ve švédském
Malmö. Na jaře jsme se sice s účastí Jaroslava Hatly rozloučili, ale nakonec se náš jezdec
číslo jedna v této disciplině uzdravil právě
včas, aby ještě výlet mezi evropskou elitu
stihl.
V pondělí 26. srpna pak absolvoval náš kůň
WESTWINDS EL DIVO bez problémů kondiční prohlídku a do soutěže vstoupil drezurní
zkouškou v pátek odpoledne. Drezurní předvedení bylo dobré a naše dvojice působila
klidně a suverénně. V konkurenci 61 dvojic bylo i průběžné 26. místo za 48,40 bodů velmi
příjemné. V drezuře byl nejlepší favorizovaný
Němec Michael Jung na HALUNKE (28,60).
Bohužel sen o umístění v lepší evropské třetině se rozplynul v sobotním crossu. Od prvních metrů působil EL DIVO matně a bylo jasné, že časový limit i bez problémů na překážkách těžko dodrží. Své pocity Jezdci sdělil
Jaroslav Hatla: „Nevím, co na koně dolehlo,
ale již při drezuře jsem cítil, že není zcela ve
své kůži. V terénu pak vůbec nešel a ve druhé
půlce jsem zvažoval, zda vůbec cross dokončit. V závěru trati pak při výjezdu z lesa se
k úzkému průčelí překážky přibližoval tak matně, že jsem ho raději z překážky vytáhl a zvolil delší a snadnější variantu”.
Tento manévr zatížil naší dvojici 20 body
a dalších 36 inkasovala za překročení časového limitu. To stačilo pouze na 49. místo a průběžný sestup z prvé třicítky. Vedoucí Michael
Jung dokončil s nulou a průběžné prvenství si
udržel.
V sobotu večer pomohl českému koni finský
veterinář. Na parkuru pak již bylo opět vše
dobré. Výsledek jedno shozením a dva body
za čas byl sice velmi slušný, ale nic již nezměnil na celkovém 45. místě pro ČR.

Parkur byl ovšem velmi napínavý a o přední
pozice se bojovalo velmi urputně. První
z adeptů na cenné kovy šla v Německu působící, ale ve své domovině nesmírně oblíbená
mladá Švédka Sara Algotsson-Ostholt. S 9letou tm. hnědkou REALITY 39 (Rabino) ke
zklamání promoklého publika však udělala
dvě chyby a z pátého místa se propadla až na
třinácté.
Po ní se na parkuru objevila Ingrid Klimke
s 9letou hannoveránkou ESCADA FRH (Embassy I). Projela kurzem v pravidelném rytmu
a s velkou jistou, jakoby za sebou neměla náročný cross. Zůstávala na průběžném čtvrtém
místě s výsledkem do drezuře 39,40.
Následovala největší domácí naděje na medaili Ludwig Svennerstal s 11letým hannoverským tm. hnědákem SHAMWARI 4 (Star Regent xx). Natěšeným divákům ale radost neudělal a po dvou shozeních spadl na desátou
příčku.
Suverénně se rozjel britský rutinér William
Fox-Pitt s 13 letým hřebcem CHILLI MORNING (Phantomic). Ani jemu nebylo dopřáno
se těšit z čistého konta, Udělal ale jen jednu
chybu a věděl, že nemůže být horší než třetí.
Posledním startujícím byl fenomén posledních let Michael Jung v sedle 9letého valacha
HALUNKE FBW (Heraldik xx). Věděl, že má
skoro jedenáct bodů náskok a tak jel v klidu.
Vzrušení v hledišti ale nastalo, protože shodil
hned první skok. Michael ale již žádné další
drama nepřipustil. Soutěž dokončil s výsledkem 39,40 a to znamenalo zlatou medaili.
Stříbrnou získala s 39,40 body Ingrid Klimke
a bronzovou William Fox-Pitt (40,60). Na domácí zbylo až čtvrté místo zásluhou Niklase
Lindbäcka s 13letým hnědákem MISTER
POOH (42,00).
V týmech zvítězilo také Německo před

Mistrem Evropy je Němec Michael Jung
a HALUNKE
Švédskem a Francií. Michael Jung si tak
z Malmö odvezl hned dvě zlaté medaile. Kompletní výsledky naleznete na
www.malmoeventing.com
V pondělí večer byl WESTWINDS EL DIVO
v pořádku ve stájích v Radimovicích. Jaroslav
Hatla se doma ale moc neohřál. Hned v úterý
ráno se vydal společně s WESTWINDS DIEGO do holandské Bredy, kde absolvuje tento
víkend (6. - 8. září) CIC***.
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Ze zahraničí

ME Herning
(Dokončení ze str. 1)
se 66,34 body skončilo sedmnácté a za námi
zůstali jen předposlední Rusové a poslední Bělorusové.

Po dvou kolech Ben Maher
Většina ostatních jezdců však s tímto parkurem
problémy neměla. Bez chyby jich bylo osmnáct,
dva jen s časovou penalizací a dalších dvacet tři
s jednou chybou.
V družstvech vedli Britové (8,18), kteří si nepřipsali žádné trestné body, stejně jako druzí Švýcaři
(8,45). Pohoršili si po honebním vedoucí Francouzi,
kterým přibylo osm bodů (11,14) a čtyři připsali
Němci (12,77), Švédové (13,44) a Holanďané
(16,61). Za nimi byli, Italové (16,84), Belgičané
(16,88), Irové (22,42) a Španělé (23,77). Na jedenáctém místě skončili Portugalci (31,35), domácí
Dánové (32,08) byli dvanáctí a třináctou příčku obsadili Maďaři (48,29). Čtrnáctí byli Norové (50,61)
za nimi Finové (54,49), Poláci (54,98), Češi
(66,34), Rusové (76,25) a poslední devatenáctí Bělorusové (83,71).
Ve vedení zůstal s nulou Brit Ben Maher s bělkou CELLA (Cento) a na druhém místě Steve Guerdat s valachem NINO DES BUISSONNETS
(Kannan) měl 0,29. Následovali Roger-Yves Bost
s 12letou CASTLE FORBES MYRTILLE PAULOIS
(Dollar du Murier) 0,58, Rolf-Göran Bengtsson
s holštýnem CASAL L ASK (Caretino) 1,63, Luciana Diniz s běloušem WININGMOOD (Darco) 1,85,
německý mistr Daniel Deusser s běloušem CORNET D’AMOUR (Cornet Obolensky) 2,01 a Scott
Brash s hnědákem HALLO SANCTOS (Quasimodo) 2,72 bodu.

Rozloučení se ZIDANDE 35. místem
Finále družstev se jezdilo hned další den ve čtvrtek. Postupovalo deset týmů a s nimi také dostali
příležitost jednotlivci umístění do padesátého místa. Pokud prvá dvě kola na šampionátech bývají postavena tak, aby je přeskákali všichni, tak třetí kolo
již bývá opravdu těžké. Nebylo tomu jinak ani letos.
O to větší radost nám udělal Aleš Opatrný, kterému se konečně podařilo zajet podle svých představ. Do parkuru vjel s velkým sebevědomím
a všechny skoky přeskákal velice suverénně. Škoda, že se mu nepodařilo uhlídat časový limit. Přesto jeden bod byl skvělý výsledek a celkových
15,90 bodu mu pomohlo na konečnou 35. příčku.
Závěrečný úspěch našeho jezdce je pro příznivce Aleše Opatrného poněkud zkalen skutečností,
že ZIDANDE startoval v českých barvách naposledy a již před ME změnil majitele.

První zlato pro Británii
V týmové soutěži odpadli Švýcaři, kteří oproti
včerejšku všichni chybovali. Jak už to bývá, o úsFoto:FEI/Kit Houghton

pěchu či neúspěchu
rozhodovali poslední
jezdci. Pevné nervy
prokázal Rolf-Göran
Bengtsson, který podržel svůj švédský tým
a vymazal jedinou jejich chybu. A stejnému
tlaku nepodlehl ani
Ludger Beerbaum, který udržel čisté konto
s bělkou CHIARA
(Contender). Kdyby se
totéž podařilo Kevinu
Stautovi s bělkou SILVANA HDC (Corland),
vyhráli by Francouzi.
Jenže Kevinovi spadly
dva skoky a bylo po nadějích. Čtyři body si
mohli dovolit vedoucí
Foto:FEI/Kit Houghton
Britové a jistě se hodně
vylekali, když Scott Trojice nejlepších skokanů Evropy 2013: zlatý Roger Yvest Bost, stříbrný Ben
Brash v polovině par- Maher a bronzový Scott Brash
kuru chyboval na stacionátě trojskoku. Potom jen trnuli, aby se již nic netovního pole jen Scott Brash a Steve Guerdat. Rostalo, a také aby stihl časový limit. Dopadlo to dobger-Yves Bost inkasoval jen jeden bod za překroře a Velká Británie s 12,88 bodu slavila po olympijčení času a před závěrečným parkurem se dostal
ském zlatu další velký triumf. Podíleli se na něm
do vedení.
Ben Maher - CELLA (0/0/0), Michael Whitaker - VIVelmi těžké bylo i druhé finálové kolo. Mnoha
KING (5,46/0/5), William Funnell - BILLY CONGO
koním se nelíbila stacionáta z vlnitých červeno(7,76/12/0) a Scott Brash - HALLO SANCTOS
bílých prken na diagonále a složitá byla i řada
(2,72/0/4).
se závěrečným trojskokem. Do parkuru nastouNa stříbrnou medaili se cílevědomým finišem
pilo posledních dvacet jezdců. Zde je nutno vyvyšvihli Němci - 12,77 a na bronzovou Švédové zdvihnout Athinu Onassis de Miranda, která po13,44. Zklamaní byli Francouzi - 15,14 a po skvědávala mezi profesionály po celý šampionát vellém prvním kole jistě i Švýcaři - 17,45. Šestí skonmi statečné výkony. S bílou 10letou klisnou AD
čili Holanďané - 22,61, sedmí Italové - 33,84, osmí
CAMILLE Z se probojovala až do finále a zde
Belgičané 33,88, devátí Irové - 42,42 a desátí Špaobsadila s celkovými 23,86 body velmi pěknou
nělé - 44,77.
14. příčku.
V jednotlivcích byl stále suverénní Ben Maher
Stejně jako na předešlém parkuru ani v závěa za ním v těsném závěsu Roger-Yves Bost, Rolfrečném kole nedokázal Ludger Beerbaum udržet
Göran Bengtsson, Daniel Deusser a Ludger Beerčisté konto a chyboval v závěrečné kombinaci. Na
baum. Na průběžnou šestou příčku spadl olympijtomtéž trojskoku chyboval i jeho mladší týmový koský vítěz Steve Guerdat. Rozdíly však byly minilega Daniel Deusser. Skvělý byl Scott Brash, který
mální a každá chyba mohla ještě pořadím hodně
zůstal bez chyby. Jezdci startující po něm se dostali
zatočit.
pod veliký tlak.
Neunesl ho Rolf-Göran Bengtsson, který
Jediný Bost bez chyb
shodil oxer uprostřed trojskoku a ani Steve GuPo dni odpočinku připravil Frank Rothenbererdat, který před stejným skokem zůstal stát.
ger na vedoucí jezdce ještě dva přetěžké parPři opětovném nájezdu ho navíc shodil a s čakury. V prvním finálovém kole byla velmi násovou penalizací dostal 12 bodů. Z třetí příčky
ročná řada na diagonále začínající mohutným
spadl až na osmou.
černobílým oxerem a navazující po sedmi cvaPevné nervy naopak prokázal Ben Maher, který
lových skocích trojskokem, oxer - stacionáta byl zase skvělý. Bylo jasné, že Britové získají dvě
oxer a po dalších čtyřech skocích dopředu stamedaile. Jaké budou, o tom rozhodoval poslední
cionátou s bazénem (liverpool). Těžká byla
jezdec v soutěži, Roger-Yves Bost. Měl jen minii závěrečná řada oxer a po šesti skocích dvojmální náskok a už jedna chyba by znamenala proskok z vysokých subtilních stacionát. Přísný
pad na třetí místo. Osmačtyřicetiletý rutinér se však
časový limit stihlo jen osm jezdců z dvaceti pěnenechal ničím rozhodit a předvedl, jak zodpovědti startujících.
ně umí v důležitých chvílích jezdit. Zvítězil naprosV tomto kole shodil svůj první skok na
to oprávněně a byl jediným, kdo na žádném z pěti
tomto šampionátu doposud precizní Ben
Maher a chybu udělali Rolf-Göran
parkurů neudělal skokovou chybu. Jeho vítězství
Bengtsson, Daniel Deusser i Ludger Bebylo pro Francouze satisfakcí za ztrátu týmové meerbaum. Bez chyby zůstali z celého stardaile.
ak jsme se zase ukázali Evropě. Co si však o pojetí naší reprezentace máme
pomyslet? Účast na vrcholném kontinentálním šampionátu by měla být, a to podtrhuji, vyvrcholením dlouhodobé koncepční práce. Rozhodně nemůže být motivací
náhodné splnění měkkých kvalifikačních kritérií FEI. Vůbec neobstojí řeči o sbírání zkušeností. Zkušenosti je třeba získat s předstihem na těžkých mezinárodních závodech.
Má je Aleš Opatrný a nebýt triviální chyby ve druhém parkuru, jistě by se dostal do
finále. Se třetím kolem, kde měli problémy jezdci daleko zvučnějších jmen, se vyrovnal
excelentně. S jistou shovívavostí lze pohledět na vystoupení Ondřeje Zváry. Ostudu jisté
neudělal, i když i on by mohl mít ve druhé kvalifikaci alespoň o chybu méně. Jeho padesátá devátá, ale ani Alešova třicátá pátá příčka však není ničím, čím bychom mohli
někoho oslňovat.
Jak ale posoudit vystoupení dalších dvou našich zástupců? Jiří Skřivan má do vyšších parkurů jen obětavou KALLISTO. Týden co týden ji vozí křížem krážem po republice a na našich nenáročných parkurech se mu daří. Nic proti tomu. Jaký však má smysl
najednou předhodit před takto menežovaného koně požadavky, které při největší snaze
prostě nemůže splnit? A jak komentovat účast Zuzany Zelinkové s ryzákem
LUKA’S NINJA? Zuzka je rozumný člověk s úžasně pozitivní povahou. Líbí se mi její styl
a obdivuji její odhad vzdálenosti. Kvitoval jsem vyjádření, které poskytla našemu listu po
nepovedeném vystoupení na CSIO v Sopotech, že rozhodně nepojede na ME „na zkušenou”. O to víc jsem však nechápal, když na své účasti trvala. Co se změnilo na výkonnosti NINJI od neúspěchu na ME v Madridu. Jakým zázrakem by mohl letos uspět?
Nemyslím si, že NINJA je špatný kůň. Jen musí startovat v soutěžích, na které stačí. Jak
si takovou reprezentaci zasloužíme my, fanoušci a občané státu, pod jehož vlajkou jezdci startují? Co si o českém jezdectví asi myslí ostatní účastníci ME? Rozhlédněme se
kolem sebe. Naši rakouští sousedé si letos řekli, že jejich skokané nejsou v takové kondici, aby se někde předváděli.
Václav Karel Dvořák

T

Zlatý britský tým ve složení (zleva): Scott Brash, Will Funnell,
vedoucí týmu Rob Hoekstra, Michael Whitaker a Ben Maher
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Jediná chyba v prvním finálovém kole odsunula
Bena Mahera na druhou příčku a Scott Brash s jednou chybou v honebním a druhou ve finále družstev dokázal být třetí.

Reportáže
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la 85,942%, což je
Foto:FEI/Kit Houghton
v Grand Prix nový světový rekord. V jejím
hodnocení se dokonce
třináctkrát objevila maStatistika značky Bosty
gická desítka. Všichni
„Bosty" zažil během své kariéry několik velkých
rozhodčí kromě nětriumfů. V roce 1990 byl členem vítězného týmu
meckého, který protěprvních WEG ve Stockholmu a v roce 1994 v Haažoval svoji jezdkyní, ji
gu, a v roce 1998 v Římě získal s francouzským týzařadili na první místo.
mem stříbrnou medaili. Byl i členem bronzového týDruhého nejvyššího
mu na ME 1995 v St. Gallen. Jeho životními koňmi
ohodnocení, se dočkabyli NORTON RHUYS, SOUVIENS-TOI III a IDEAL
la Helen LangehanenDE LA LOGE. Vyhrává etapy Světového poháru
berg s tm. ryzákem DAi Global Champions Tour. Roger-Yves Bost je poMON HILL NRW (Donnerhall).
Získala
věstný svými rychlými jízdami, jeho skokový styl
84,377% a ta zase byvšak vzbuzuje velké rozpaky. Dalo by se asi říci,
la z nizozemského po„co se v mládí naučíš, toho se už nikdy nezbavíš".
hledu až na čtvrtém
Když jsme ho viděli v roce 2008 v Praze, kam domístě. Překvapivě třetí
provázel své děti na MEY, tak velmi dbal na to, aby
nejlepší úlohu předvedl
skákaly stylově.
mistr světa Edward Gal
ME ve skákání 2013 - jednotlivci: 1. Rogers výborně připraveným
Yves Bost - 1,58; 2. Ben Maher - 4,00; 3. Scott
12letým
vraníkem
Brash - 6,72; 4. Rolf-Göran Bengtsson - 9,63;
GLOCK’S UNDERCO5. Daniel Deusser - 11,01; 6. Ludger Beerbaum
VER (Ferro), který byl
- 11,34; 7. Janika Sprunger - 13,32; 8. Steve
ohodnocen 81,763%.
Guerdat - 16,26; 9. Michael Whitaker - 16,48;
Přeskočil i svoji krajan10. Luka-Maria Moneta - 20,99.
ku Adelinde Cornelis- Stupně vítězů po volné jízdě: zlatá Charlotte Dujardin, stříbrná Helen Langesen s 16letým ryzákem hanenberg a bronzová Adelinde Cornelissen
JERICH
PARZIVAL
Helen Langehanenberg. Všechno se jí ohromně
(Jazz), na kterou rozhodčí pamatovali 80,851%.
dařilo a moc chtěla své největší soupeřky potrápit.
Ve středu 21. srpna byly v Herningu zahájeny taDánské naděje podpořily princezna Nathalie zu
O to větší byl její úlek, když si uvědomila, že také
ké drezurní soutěže. Na obdélníku se vystřídalo šeSayn-Wittgenstein s tm. hnědákem DIGBY spletla úlohu. Omyl napravila a nakonec si zasloudesát pět jezdců z devatenácti zemí a jak už je ob76,003% a Anna Kasprzak s tm. ryzákem
žila veliký potlesk. Rozhodčí ji odměnili 84,330%.
vyklé, jednotlivé úlohy posuzovalo sedm rozhodDONNPERIGNON - 75,881%. Bohužel, až seHned po ní následovala největší favoritka Charčích. Úlohou v soutěži družstev byla Grand Prix
dmou příčku s 75,334% obsadil Carl Hester
lotte Dujardin. Předvedla nádherný takřka dokonaa utkalo se čtrnáct týmů. Britské družstvo bylo na
s hřebcem UTHOPIA, kterému se nevydařila piaffa
lý test. Snad aby to nebylo její konkurentce líto, i jí
poslední chvíli hodně oslabeno nepřítomností Laua chyboval v přeskocích 2-2. Za ním následovalo
se ozval zvonec a také ona udělala omyl v úloze.
ry Tomlinson, které se zranil ryzák MISTRAL HOJněmecké duo Isabell Werth s hannoveránem DON
To ale byla jediná nepatřičnost a rozhodčí ocenili
RIS. Jistě to v konečných výsledcích hrálo velkou
JOHNSON FRH - 75,231% a Kristina Sprehe
její úlohu 85,699%. Diváci se už museli smát, když
roli, protože mezi špičkovými týmy o úspěchu věts vraníkem DESPERADOS FRH, které se nedařily
si nepamatovala úlohu ani obhájkyně titulu Adelinšinou rozhoduje kvalita třetího jezdce. Soutěž družpiaffy a přeskočila v prodlouženém cvalu de Cornelissen. Ta, jak později s úsměvem připostev se protáhla na dva dny a výsledek byl na váž75,061%.
mněla, udělala podobnou chybu už při svém triumkách až do samého konce.
22 zlatých pro Německo
fu v roce 2011 v Rotterdamu a tak dnes, když viRekord pro VALEGRA
děla své soupeřky, chtěla být solidární. Úlohu však,
Do výsledku družstev se promítlo, že třetí z AngZ jednotlivých výkonů se největšího uznání dosnad až na prodloužený krok, zajela bravurně a byličanů Michael Eilberg s bělkou HALF MOON
čkala britská olympijská vítězka Charlotte Dujardin
lo obdivuhodné, jak se s ní ještě nedávno vážně
DELPHI obsadil až šestnáctou příčku - 72,264%
s bezesporu nejlepším drezurním koněm současnemocný PARZIVAL vypořádal. Dostala 81,548%.
a Holanďan Hans Peter Minderhoud s hřebcem
nosti, 11letým valachem VALEGRO (Negro). ZískaZlatou medaili získala Charlotte Dujardin, stříbrnou
GLOCK’S ROMANOV s ohodnocením 71,353% byl
Helen Langehanenberg a bronzovou si odvezla
Foto:FEI/Kit Houghton až osmnáctý.
Adelinde Cornelissen.
Zlaté medaile sice těsně, ale s velkou
slávou, už po dvaadvacáté získalo NěGP Kür
mecko - 234,651%. Stříbrné vybojovalo
Po
dni
odpočinku
vyvrcholil drezurní šampioHolandsko - 233,976 a bronzové Velká
nát soutěží Freestyle Grand Prix. Možnost předBritánie - 233,540%. Dánsko bylo s odvést svoji volnou sestavu dostalo patnáct nejússtupem čtvrté - 224,604%, páté Švédsko
pěšnějších z GPS. Soutěž zcela ovládla, stejně
- 218,846 a šesté Rakousko jako obě předchozí, osmadvacetiletá Angličanka
212,021%.
Charlotte Dujardin se skvělým holandským valachem VALEGRO. Sestavu měla báječně zkomSpécial plný omylů
ponovanou a předvedení brilantní. Od rozhodŠampionát pokračoval hned druhý
čích získala 91,250% a to znamenalo i druhou
den úlohou Grand Prix Spécial. Příležiindividuální zlatou medaili. Velmi dobré sestavy
tost dostalo třicet nejlepších ze soutěže
zajely i obě její konkurentky. Spokojenější byla
družstev. Z favorizovaných jezdců byla
Helen Langehanenberg, která na stříbrné příčce
se svou úlohou nejméně spokojená Isadostala 87,286%. Byla velmi šťastná: „Na Olymbell Werth. DON JOHNSON pokazil
piádě jsem měla k medaili tak blízko, ale nakovšechny piaffy, dobrý nebyl ani přechod
nec jsem na ni nedosáhla. Tady se mi to povedpiaff - pasáž, nepřesvědčivý shromáždělo hned dvakrát!" Potěšená byla i Adelinde Corný krok a chyby v řadě 1-1. Výsledek
nelissen s oceněním na třetím místě 86,383%.:
71,890% znamenal dvacátou příčku
„My jsme sem přijeli především pro týmovou mea konec nadějí o postupu do závěrečné
daili a já odjíždím domů se dvěmi individuálními.
GP KÜR.
To je přece ohromné!" Těsně pod medailovými
Spokojený jistě nebyl ani Patrik Kittel
stupínky skončil Edward Gal - 84,911%, pátá by(SWE) s 13letým hnědákem TOY STOla Kristina Sprehe - 81,875% a šestý Carl HesRY, který s 72,158% obsadil až sedmter - 81,695%.
náctou příčku a přispěl k tomu i tím, že
Diváci zažili i velmi emotivní chvíle, když prinspletl úlohu. Dobrý test předvedla domácezna Nathalie zu Sayn- Wittgenstein před ně nací Anna Kasprzak za který dostala
posledy předjela s 16letým hnědákem DIGBY, kte76,682%. Stačilo to na sedmé místo a jirý se zde v domácím prostředí rozloučil s aktivní
stě mohla pomýšlet i výš, to by ale mukariérou.
sela předvést lepší piaffu. Ta byla také
slabším prvkem v jinak kvalitní úloze
Zpátky k cylindru
v podání Carla Hestera, který se
Kladem šampionátu bylo, že Adelinde Cornelis78,498% obsadil šestou příčku. Pátá se
sen a Isabell Werth se vrátily k tradičnímu cylindru
79,345% byla Kristina Sprehe, které se
a v ochranné přilbě z nejužší světové elity jezdila už
v náročnější úloze dařilo lépe než v GP
jen Charlotte Dujardin. Když se jí na tiskové konfea znovu se líbilo vystoupení Edwarda
renci novináři ptali, zda i ona znovu nasadí klasický
Gala. Získal 79,479% a čtvrté místo.
(Pokračování na str. 6)
Z
kandidátek
na
medaile
šla
nejdříve
Zlatý drezurní tým Německa ve složení (zleva) Fabienne
Lutkemeier, Kristina Sprehe, Helen Langehanenberg
Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák
a Isabell Werth

O drezurní tituly
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(Dokončení ze str. 5)
cylindr, odpověděla: „To já nikdy neudělám. Kdysi
jsem s cylindrem na hlavě měla vážný úraz, při kterém mi praskla lebeční kost. Už bych se necítila bezpečně."
V Herningu jsme viděli to nejlepší, co nám může světová drezurní scéna nabídnout a všechny
medaile skončily jistě ve správných rukách. Nade
všemi po právu ční, už od základů poctivě připravovaný VALEGRO. Výborný je i DAMON HILL a je
jen škoda, že jeho jezdkyně nesedí o poznání lépe. Bylo obdivuhodné, v jak krátké době po operaci se dostal do kondice impozantní PARZIVAL.
Strmě vzhůru vylétl Galův GLOCK’S UNDERCOVER, ale s ovacemi bychom po zkušenostech
s TOTILASEM možná mohli ještě chvilku počkat.
Více se asi čekalo od vraníka DESPERADOS
a o jeho jezdkyni se dá říci totéž, co o její reprezentační kolegyni. Větší úspěchy čekali Angličané
i od hřebce UTHOPIA, ale jak kdesi řekl Carl
Hester, sám na něm od olympiády neseděl.
V práci i v soutěžích ho jezdí Charlotte Dujardin.
Drezurní svět je však jak vidno stále v pohybu
a my se můžeme jen těšit, co nám předvede příští rok v Normandii.

Konec fanoušků
v Čechách
V Hořovicích se slavilo. Hlavního aktéra naší
dánské radosti již ale nikdo pohladit nemohl.
Stal se žádaným zbožím.
Ekonomický pragmatismus je součástí naší
každodennosti. Stále častěji se ale stává, že
potřeba zajistit vše nezbytné k jakékoliv činnosti způsobuje, že nezbývá čas a síla na činnost samotnou. Tato definice naší současnosti
platí plně i v jezdeckém sportu a znovu byla potvrzena po letošním skokovém ME.
V dobách mého sportovního dozrávání byla
situace zcela beznadějná. Státní komunistická
ideologie si uzurpovala právo vědět, co nás bude bavit, kam pojedeme na dovolenou, jaký
sport je ten správný a vůbec rozhodnout, jak
budeme žít a jak bude žít těch pár koní, které
nám přidělila. Bohužel se představy tohoto
zvráceného modelu vlády lidu jen výjimečně
shodovaly s potřebami lidí. Stejně tak i jezdců
a koní. Vyskytl-li se náhodou někdo, kdo přes
všechny tyto překážky dokázal v jezdeckém
sportu vyniknout, doufali jsme, že právě on postrčí státní moc k tomu, aby alespoň přibližně
chtěla to, co bychom chtěli i my. Motivy fanoušků - koňařů té doby tak měly i jiný rozměr než
dnes. Shodně se dneškem jsme ale ve skrytu
duše toužili okolnímu světu (a když to jinak
nešlo tak alespoň tomu socialisticky spřátelenému) dokázat, že nejsme úplní outsideři.
Doba se naštěstí změnila. Zdálo se, že po
zbourání palisád oddělující nás od vyspělého
světa, čekají fanoušky jezdectví lepší časy.
Druhé desetiletí naší občanské svobody ale
ukazuje, že se tak nestalo a pravděpodobně již
nestane. Skoro bych řekl, že ekonomický pragmatismus jezdecké fanoušky zcela vyhubí.
Komerční eskalace západoevropské civilizace postavila jezdectví do zvláštního světla. Jezdectví se zařadilo mezi sporty, které lze koupit.
Nejlepší tretry účast na OH nezajistí. Nejlepší
kůň již ale možná ano.
Ekonomika ovlivňovala jezdectví vždy. Tím,
že ale do hry vstoupili ekonomičtí giganti ropných polí, elektronická smečka asijských tygrů,
či finanční oligarchie postsovětských loupežníků, jsou možnosti všech dalších k smíchu. Tlaku těchto skupin nemůže nikdo odolat.
V dobách mého fanouškovského mládí byl
vlajkovou lodí skokových jezdců Jiří Pecháček.
Proti ideologii ale neměl šanci. V posledním desetiletí jsme doufali, že pokud pro nás někdo
dosáhne významného jezdeckého úspěchu,
tak to bude Aleš Opatrný. Ukazuje se ale, že ani
on nemá sebemenší šanci. Koně, které předvede tak jako v Herningu, bude vždy někdo potřebovat.
Fanoušci jezdectví zapomeňte tedy na svůj
sen. Pro jezdce ze zemí jako je naše, nejsou
kontinentální či světové šampionáty ničím jiným
než nechtěně chtěnými aukčními síněmi.
ing.Cyril Neumann

Druhý Grand Slam bez Nicka
Od středy 4. září se v kanadské Spruce Meadows jezdí druhý konkur skupiny Grand Slam o celkovou
prémii pro trojnásobného vítěze 1 000 000,- USD. O druhé vítězství v řadě se měl pokusit vítěz prvního
kola Grand Prix v Cáchách Brit Nick Skelton, ale na sklonku srpna bylo oznámeno, že se do Spruce Meadows nechystá. Jeho jednička BIG STAR má zdravotní potíže, které ho vyřadí minimálně na někiolik týdnů. Samotné kanadské CSIO5* očekává návštěvu půl milionu diváků a v soutěžích bude vyplaceno 2,34
milionu kanadských dolarů. Veškeré podrobnosti o právě probíhajícím konkuru můžete sledovat na
www.sprucemeadows.com Závěrečné třetí kolo se koná 12. - 15. prosince při CHI v Ženevě.

Pohár v Plzni
V plzeňském areálu JK Slavia VŠ Plzeň se ve
dnech 29. srpna až 31. září konalo předposlední
kolo Skokového poháru České pojišťovny. Na
startovních listinách se objevil nejenom Aleš
Opatrný, ale z dánského šampionátového družstva ČR dorazil do Plzně i Jiří Skřivan. Aleš Opatrný o sobě dal slyšet hned v hlavní páteční soutěži -S** + finále-, ve které na CORAGGIO 1 zvítězil a s CASAL 1 obsadil druhé místo.
Sobotním vrcholem byla Cena Plzeňského
kraje (-ST**-). Zde si nejlépe vedla strakonická
Lucie Poláková na QUENTA 1. Ta jako jediná
zvládla základní parkur i finále s nulou. Druhý
skončil Jiří Luža na LAND REBEL-S (Schneider
Plzeň).
Úspěšně zakončila sobotu i úřadující mistryně
kategorie juniorů Francesca Kolowrat-Krakovská. Ta soutěži -ST**- na Tarola D a dokončila
s 8 trestnými body. Vítězství si ale odnesla v tradiční sobotní soutěži na styl se stylovou známkou 9,0. I druhé místo stylové soutěže získala tato jezdkyně, tentokrát v sedle CANON. Velká cena Plzně již výrazněji napověděla, kdo bude patřit mezi finalisty letošního 12. ročníku Skokového
poháru České pojišťovny. V podstatě jistou účast
v něm mají dva jezdci.
Francesca pak pokračovala v úspěších i v neděli, kdy nenašla přemožitele v juniorském -S**-.
To ale již všichni netrpělivě čekali na závěrečnou
Velkou cenu (-T**-). Na její start se postavilo 25
dvojic. Základní parkur dokončily bez chyby pouze tři jezdci. Zbývajících sedm dvojic si do finále
neslo 4 trestné body.

Foto K. Návojová

Jiří Skřivan na KALLISTO zvítězil v desátém
kole Skokového poháru a má účast ve finále
jistou

Ve finále hned první dva startující - Jiří Papoušek s CORNADA-K a Jiří Skřivan a KALLISTO absolvovali s nulou. Další jezdci průběžně chybovali a všichni čekali na závěrečný
útok Aleše Opatrného na CAFoto K. Návojová
SAL I. Ten ovšem neodstartoval
nejlépe. Po nepozornosti před
startem opakoval nájezd v domnění, že ještě neprotnul start.
Bohužel fotobuňka se již rozeběhla a tak přišly první trestné body. K nim přidal i chybu a propadl se až na 5. místo.
Z vítězství se tak mohl radovat
Jiří Skřivan, který je na čele průběžného bodování SP a účast ve
finále má již zcela jistou. Druhým
jistým finalistou je Jiří Hruška.
Naopak Aleš Opatrný ještě bude
muset o své místo ve finále bojovat. Situaci mu ale usnadnil Zdeněk Žíla, který se i v případě
umístění do 4. místa nehodlá finále zúčastnit. Finále tedy bude
otevřeno i případnému jezdci
z páté pozice a to by Alešovi nemělo uniknout. Bojovat s ním ale
určitě bude zatím šestý Ludvík
Jandourek. Zatím průběžně třetí
a tedy případná finalistka je Lucie
Poláková. Zda postoupí do finále,
se rozhodne v závěrečném
11. kole, které se koná v sobotu
Kolowrat Junior Cup ovládla v Plzni Francescka Kolowrat-Kra- 21 září v Hořovicích.
kovská, která vedle stylové soutěže (VORIETA), zvítězila na
Kompletní výsledky najdete na
TAROLA D i v juniorském -S**www.skokovypohar.cz
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Kdo do Lanakenu?

FEI test v Hradištku

Světový šampionát mladých koní v Lanaken
se blíží a je na programu ve dnech 18. - 22. září. Svazy chovatelů Českého teplokrevníka
a Slovenského teplokrevníka musely rozhodnout o nominaci. ČR získala šest startovních
pozic a původně měli zájem o start majitelé
16 koní. V Lanaken nás budou nakonec reprezentovat tito zástupci:
sedmiletí: CLIFFORD Z (maj. Fr. Pokorný, jezdec Vladimír Treteta)
šestiletí: GALANDRO (maj. Hřebčinec
Písek, jezdec Jakub Štěrba), QUIMERO-M
(maj. Hana Rechová, jezdec Ondřej Zvára),
LEPUS (maj. ERC Mnětice, jezdec Marek
Hentšel)
pětiletí: TUAL BLUE (maj. Arcus Engineering
Czech, jezdec Ondřej Zvára), CARISON (maj.
RC Mustang, jezdec Marek Klus)

Dvě finále
na Panské Líše

Foto L. Klingora
Foto L. Klingora

Za účasti cca 20 dvojic
se ve dnech 29.-30. srpna
v Hradištku u Sadské konal
tradiční FEI World Dressage Chalenge 2013.
Zahraniční
rozhodčí
a trenéři standardně posoudili naše jezdce v úlohách FEI v pátek a po nich
následovala večerní rozprava. V sobotu se pak
dvojice Peter Hansaghy
a Fouad Hamoud věnovala
jezdcům v rámci trenérského programu.
V úloze St. Georg byla
z pětice jezdců nejlépe
hodnocena Tereza Hábová
na JAMES BOND (nahoře)
před Annou Mikoláškovou
na ZORRO 5 (vlevo).
V sobotu 17. srpna se v areálu Zemského hřebčince Tlumačov konala přehlídka tříletých
klisen plemene český teplokrevník. Přehlídky se zúčastnilo sedmnáct klisen z oblasti Moravy
a Slezska.
Vítězkou se stala klisna
65/293 APELLA maj. Zdeňky
Křivkové ze Sedliště. Na druhém místě skončila klisna
65//292 DARISTA B maj. Zdeňka Babora z Havířova a třetí
skončila klisna 57/48 CALIPSA L
maj. Václava Němce z Lubné.
Z oblastní přehlídky Moravy
a Slezska postoupilo prvních
šest klisen na finálové celostátní
kolo, které se koná 7. - 8. září
ve Zduchovicích.
Další akcí v areálu Zemského
hřebčince Tlumačov budou
základní zkoušky výkonnosti klisen, které proběhnou dne
12. září.

Blahopřejeme...
Známá opavská drezurní jezdkyně a současná rozhodčí Ing. Ludmila Vítková oslaví
18. září významné životní jubileum. Ve svém
aktivním sportovním životě získala mnoho
předních umístění a medailí na mistrovských
soutěžích zejména na koni Virtus. Po skončení aktivní činnosti působí jako národní rozhodčí pro drezuru.

Ve dnech 23. - 25. srpna se v Brně konalo finále druhého ročníku mezinárodního seriálu Donau Bohemia Trophy. V seriálu soutěží jezdci
a koně ve čtyřech kategoriích a letos se o vítězství spravedlivě podělili. Bilance finále tak je čtyři
země a čtyři hymny.
V nejvyšší soutěži stupně -T- svedly souboj tři
jezdkyně. Ema Jančářová (DIPLOMAT), Šárka
Charvátová (SAINT TROPEZ) a rakouská jezdkyně Sonja Grossauer (DAVIGNIO 2). S minimálním bodovým rozdílem zvítězila Ema Jančářová,
druhé místo putuje do Rakouska o pouhé
0,167%. Na třetím místě se umístila Šárka Charvátová. Kompletní výsledky naleznete na
www.panskalicha.cz
Nyní se v areálu na Panské líše připravují již na
Finále Českého drezurního poháru, které se zde
koná 27. - 29. září. Soutěžit se bude v Belzet Cup
(SG, IM I, IM I Kür), v Equiservis Cup (JD, JJ,
J Kür) a Böckmann Trophy Junior a pony a dotace soutěží jsou téměř 200 000,- Kč.

Ema Jančářová na DIPLOMAT vybojovala ve
finále Donau Bohemia Trophy pro ČR vítězství
v nejtěžší kategorii.

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

Časový program 20. ročníku
výstavy Kůň v Lysé nad Labem
Výstava Kůň 2013 v Lysé nad Labem již dostává zcela reálné časové
obrysy. Pořadatelé se především těší, že návštěvníkům představí novou
výstavní halu. V té bude vedle části koní umístěna i předváděcí plocha
o rozměrech 20 x 40 m. Zde bude každý den probíhat dopolední chovatelská přehlídka vystavovaných koní a odpoledne pak tradiční program.
Otevřené předvadiště minulých let bude ovšem v provozu také a bude využíváno v prvé řadě k opracování koní a proběhnou na něm i další samostatné akce.

Předběžný časový program výstavy:
Pátek:

Sobota:

Neděle:

10:00 - slavnostní zahájení výstavy a otevření nové haly
Předání ocenění Osobnost výstavy - fotograf Pavel Diaz
11:00 - chovatelská přehlídka (hala C)
14:00 - vyhlášení internetové ankety Nejkrásnější kůň
14:30 - 17.00 odpolední program (hala C)
19:30 - večerní program (generálka, hala C)
10:00 - chovatelská přehlídka (hala C)
12:30 - vozatajský pohár (hala C)
14:00 - odpolední program1. část (hala C)
14.00 - Národní šampionát - hafling (otevřené předvadiště)
15:00 - vyhlášení Kůň výstavy 2013, kat. koně a pony
15:30 - odpolední program2. část (hala C)
19:30 - večerní program (hala C)
10:00 - chovatelská přehlídka (hala C)
13:30 - sympaťák výstavy (hala C)
14:00 - odpolední program (hala C)
14.00 - Národní šampionát - shetland pony
(otevřené předvadiště)
18:00 - oficiální zakončení výstavy

Foto L. Hladová
Poslední srpnový se konala Cena města Pardubic. V minutovém
skákání do 100 cm zvítězil Petr
Novák s GRAND-K (NH Kladruby nad Labem).

Petra Skřivanová na DIUS (Manon) zvítězila 24. srpna v Malé
ceně Litomyšle (-S**-), když jako
jediná bezchybná porazila otce
Jiřího na JOLIE.

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

Pronájem
turnajových
boxů
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