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Chovatelský svátek ve Zduchovicích
Jednou z hlavních událostí končícího léta je tradičně Finále Kritéria mladých koní, seriálové
ročníkové soutěže, která se v Československu a České republice jezdí již 23 let. V průběhu roku
se finalisté měli možnost kvalifikovat ve 12 skokových a v pěti drezurních kolech. Podruhé za
sebou byla organizace skokového a drezurního finále svěřena areálu ve Zduchovicích. Zahajovalo se ve čtvrtek 5. září. Všestrannost měla kvalifikační kola čtyři a finále se konalo ve stejném
termínu v Brně na Panské Líše.
V pátek 6. září byl program finále zahájen skokovou soutěží čtyř a pětiletých a odstartovány
byly i všechny drezurní kategorie. Šestiletí skokané pak zahajovali v sobotu. Ta byla již vyhrazena i třem finále. Ve skocích soutěžili čtyřletí
a v drezuře čtyř a šestiletí. Čtyřletí drezuristé
byli do programu KMK zařazeni vůbec poprvé.
Sobotu také doplnila úvodní část přehlídky hříbat
a tříletých klisen. Závěrečná neděle pak nabídla
druhá finálová kola pro pěti a šestileté skokany
a pětileté drezuristy. Vedle toho byla na programu neděle i finálová přehlídka tříletých klisen
a finálová přehlídka hříbat.
V drezurních soutěžích byl největší zájem
o kategorii čtyřletých koní (14), pětiletých se
kvalifikovalo do Zduchovic 12 a šestiletí byli
čtyři. Skokové kategorie byly ročníkově tři, ale
protože jsou již několik let soutěže děleny zvlášť
na klisny a zvlášť na hřebce a valachy, soutěžilo
se v šesti startovních polích. Mezi skokovými
kategoriemi byla nejobsazenější kategorie
pětiletých klisen.
V neděli 8. září byl navíc zduchovický program obohacen o seminář na téma Nové
Foto J. Malinovský

trendy v reprodukci koní v ČR (Ing. Radek
Tolman).

Zahraniční účast
Do Zduchovic také dorazili zahraniční experti.
Drezurní finále rozhodovala FEI rozhodčí a bývalá olympionička Jennie Loriston Clarke z Velké Británie. Skokové soutěže byly standardně
hodnoceny pěti domácími komisaři. Parkury ale
poprvé stavěl zahraniční stavitel. Tato úloha byla
svěřena Josefu Maierovi z Německa, který letos
stavěl soutěže Skokového poháru v Opavě.
Pozornost všech byla pochopitelně zaměřena
především na šestici koní, kteří získali startovní
pozice pro šampionát mladých koní v Lanakenu
a které jsme uvedli v minulém čísle.

Překvapení finalisté
Ukázalo se ovšem, že náročnost letošních
finálových parkurů byla i díky Josefu Maierovi
výrazně zvýšena a ne všichni se s touto skutečností dokázali vyrovnat.
Potvrdila to sobota. V obou kategoriích šestiletých
(-S**-) řada koní dokončila s 16 i více trestnými body. Komisaři tak výkony ani nehodnotili.
Naštěstí zde byla mezi hřebci
a valachy i osmička bezchybných, mezi kterými byl nejlépe
hodnocen
QUIMERO-M
po
Guidam Sohn (CZEWB, Ondřej
Zvára, Hana Rechová). Klisny
byly bezchybné čtyři a finále si
nejlépe rozeběhla CELESTE po
Padinus (KWPN, Karel Polák,
Petra Čmejlová).

Mondial du Lion
Světový šampionát mladých koní ve všestrannosti, který již po léta tradičně organizují ve francouzském Lion d’Angers, se bude
letos konat ve dnech 17. - 20. října. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 23. září, ale manažer komise všestrannosti Antonín Klauz potvrdil Jezdci trojici, která se v Lion postaví na
start za ČR. Zastoupení budeme mít pouze
v kategorii šestiletých koní. Kvalifikaci hned
se dvěma koňmi získal Martin Maivald.
Prvním je BATTAL (A1/1) po Macavity a druhým klisna MOSKVA. Martin Maivald žije na
Slovensku, ale startuje za ČR. Protože ale
může startovat pouze s jedním koněm, volba
padne na BATTAL. Dalšími účastníky pak budou Adéla Svobodová a URLEVEN
BARNAUL-SL
(Urleven
Pironniere)
z Eventing Team) a Pavel Březina s TOMON
(Topas-14) z TJ Start Praha.
Martin Maivald má navíc i ambici startu na
SJH v Normandii a chtěl by sezónu 2013 zakončit kvalifikací pro světový šampionát. Objeví se proto v sedle GOMBA i na
startu CCI3* v Bialem Boru, který
se koná 4. - 6. října.

Inzerce

Sobotní finále

Kategorii šestiletých hřebců a valachů ovládl QUIMERO-M
po Guidam Sohn (Ondřej Zvára)

Druhé kolo a jasno na finálovém
čele měli v sobotu čtyřletí skokané
(2x -ZL-). Mezi 15 klisnami si nejlépe vedla v pátek třetí HOLČINA
po Aristo (CZEWB, Jana Poláková, Jitka Poláková) s celkovou
známkou 50,467 bodů. V pátek
nejlepší EVITA R (Singapore)
s Kateřinou Mestenhauserovou
chybovala a skončila nakonec až
šestá.
Mezi čtyřletými hřebci a valachy
naopak nezaváhal favorizovaný
a po pátku vedoucí CASINO-T po
Cassini I s Jiřím Hrušou (maj.
Vl. Hrnčiar). Ten zvítězil v obou
kolech a získal celkovou známku
52,933 bodu.
Finálové vítěze v sobotu dekorovali i ve dvou drezurních kategoriích. Vůbec prvním vítězem mezi
čtyřletými (2x 4U/2013) se stala
JANNE 1 po Lancelot (CZEWB,
Petra Civišová, Agriprod), která
v obou kolech získala známku
79,200 %.
(Pokračování na str. 2)
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Dvě Velké ceny ....
(Dokončení ze str. 1)

Foto J. Malinovský

Jednou z rozhodčích drezurního finále byla
FEI rozhodčí a bývalá olympionička Jennie
Loriston Clarke z Velké Británie, která ve Zduchovicích i přednášela
Finále šestiletých (6U/2009 + 6F/2009) bylo početně výrazně chudší. Mezi čtyřmi koňmi
se jasně prosadil loňský vítěz pětiletých
a účastník letošního mistrovství světa mladých koní ve Verdenu hřebec BELISSIMUS
(Eva Jančaříková, stáj Lad. Umlauf) s průměrnou známkou 78,500 %.

Slavnostní neděle
V neděli pak bylo jasno i u dalších kategorií.
Zahajovaly pětileté klisny. Zde splnila po prvním kole roli favorita INDOCTRA po Indoctro
(SVKWB, Jiří Papoušek, Lenka Kabátová).
Mezi stejně starými hřebci a valachy pak
udržel těsné prvenství ZENTO-S po Zento
(KWPN, Jiří Luža, Josef Schneider). V obou
kolech na něho těsně dotíral CAREFUL Z po
Consulent Z (ZANG, Iva Holíková, Kamil
Plučianský), který skončil druhý o pouhého
1,66 bodu.
Souběžně s dopoledním skokovým progra-

mem pak probíhalo i druhé
drezurní kolo pětiletých
(5U/2009+5F/2009). Zde po
první úloze jasně vedl SIR
BOSS po Sir Donnerhall
I s Evou Jančaříkovou (maj.
Lad. Umlauf) a o vítězi této
kategorie nikdo nepochyboval. SIR BOSS zvítězil s průměrnou známkou 84,650 %
o více než 8 % před DYLANO-R (Tereza Hábová).
Odpolední program uvedla přehlídka tříletých klisen,
na kterou navázalo defilé
všech dosavadních vítězů.
Chyběli pouze šestiletí skokané (2x -S**-). Těm patřilo
vyvrcholení třídenního svátku chovatelů.
Zahájily klisny. Sobotní formu potvrdila CELESTE a Karel Polák, kteří zvítězili i s jednou chybou ve druhém kole.
Zcela nejvyšší známku soutěže ale získala ZIPPY ZAIRA po Cassilius (CZEWB,
Jiří Papoušek, Accom Praha), která po čistém druhém
kole obdržela od komisařů
26,033 bodu. Dotáhla se tak
na celkové 2. místo.
Mezi hřebci a valachy nenechal o svých kvalitách nikoho na pochybách QUIMERO-M. I v neděli byl nejlepší
a jasně zvítězil o téměř čtyři
body
před
QENTINO
DONTH-M (CZEWB, Jaroslav Jindra, Dan. Donthová).

Foto J. Malinovský

Prvenství mezi pětiletými hřebci a valachy jen těsně uniklo CAREFUL Z
po Consulent (Iva Holíková)

Změny
před Lanaken
Nominaci na světový šampionát v Lanaken jsme uvedli
minule. Po finále KMK doznalo složení naší výpravy jistých
změn. Ze zdravotních důvodů
se v kategorii šestiletých nezúčastní GALANDRO ze ZH
v Písku. Ten ve Zduchovicích
skončil překvapivě až desátý
a celkem čtyřikrát chyboval.
Změna je i na startovní listině
pětiletých, kdy Marka Kluse
nahradí v sedle
CARISON Marek
Henšel.

Foto J. Malinovský

Šampiónkou mezi tříletými klisnami zvolili komisaři 65/293
APELLA po 2906 Federweisser z matky SM 3627 Koketa

Foto J. Malinovský

Ve finále šestiletých drezurních koní zvítězil v konkurenci pouhých
čtyř dvojic hřebec BELISSIMUS (Eva Jančaříková, stáj Lad.
Umlauf)
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Závěr v Martinicích
Od pátku 13. září se po tři dny soutěžilo
v Martinicích při závěrečných závodech sezóny
2013. Areál Equitana opět dokázal, že je v ČR
lídrem v komplexnosti poskytovaných služeb pro
soutěžící i diváky.
Na programu byly každý den čtyři soutěže.
Pátek vyvrcholil soutěží - S**-, ve které v konkurenci 46 dvojic zvítězil Luděk Smaha na
BALOU 1 (Smaha Dýšina).
Sobotní program uzavírala soutěž -ST*- a zde
se mezi 30 jezdci nejvíce dařilo Josefovi Pařenicovi (Audit Sulice). Na CALLEDA zvítězil
a s ALLO ALLO obsadil třetí místo.
Vyvrcholením závodů byla nedělní dvoukolová
Cena Field Force (-ST**+8 skoků do 150 cm).
Do prvního kola nastoupilo 29 koní. Druhé kolo
bylo určeno 15 nejlepším z prvního kola. Hned
po prvních dvojicích bylo zřejmé, že jedna chyba
bude k postupu stačit a že bezchybných mnoho
nebude. Nakonec zvládlo základní kurz čistě
šest dvojic a dvě inkasovaly pouhý bod za překročení času. Ve druhém kole pak startovali
Kamil Papoušek a Jan Štětina se dvěma koňmi.
První kolo bylo technicky a divácky zajímavě
postavené (Zdeněk Krpela). Ve druhém již na
zkráceném parkuru nebylo tolik možností, ale
nechyběl trojskok (oxer, kolmý skok, kolmý
skok), který byl překvapivě příčinou mnoha chyb.
První čistý byl Jiří Luža na LAND REBEL-S
(Schneider Plzeň), který byl ovšem z prvního kola zatížen 4 body. V té chvíli ještě nikdo netušil,
že bude jediný a že součet 4 body bude tentokrát na prvenství stačit. Druhý se umístil Kamil
Papoušek s CATERO Invest (JK Srnín), který
k chybě ve druhém kole inkasoval i bod za pře-

Foto L. Hladová
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Čtvrté místo
na CIC3* Breda
Konkurence 51 dvojic se sešla na startu
CIC3* Breda, který se konal 6. - 8. září. Českou
republiku zastupoval Jaroslav Hatla a WESTWINDS DIEGO.
Již po drezurní zkoušce se náš jezdec zařadil
mezi nejlepší dvojice, když se ziskem 49,90 bodů skončil na 9. příčce.
I na parkuru se českému olympionikovi celkem dařilo a s jedním shozením a penalizací
4 bodů si v průběžném hodnocení ještě o jednu
příčku polepšil. Kros pak zvládla naše dvojice
bezchybně s pouhým 1,6 bodem za čas. To byl
v terénu pátý nejlepší výkon. Celkově si tak Jaroslav Hatla z Holandska za součet 55,50 bodů
odvezl 4. místo za Tim Lipsem CONCREX
ONCARLOS (NED), Marilyn Little - DEMETER
(USA) a Raf Kooremansem na ARTIC FOX
TOO (NED).
Kompletní výsledky na
www.outdoorbrabant.nl

Posledním vítězem roku 2013 v Martinicích se
stal Jiří Luža na LAND REBEL-S (Schneider)
kročený čas. Stejný součet měl i třetí Jan Štětina
s CASANOVA-S (Schneider), který měl ovšem
v prvním kole horší čas. Za touto trojicí pak také
pouze kvůli času skončil Tomáš Lomský na
NEW DANCER (Artax Lány), který inkasoval
1+6 bodů. Posledním vítězem roku 2013 se tedy
v Martinicích stal Jiří Luža.

Evropa v Jardy
Evropský šampionát ve všestrannosti pro kategorii juniorů
a mladých jezdců uspořádala letos ve dnech 12. - 15. září Francie. Šampionát se konal nedaleko Paříže v rozsáhlém areálu
v Jardy. Českou republiku zastupovali pouze junioři. V konkurenci 88 jezdců z 21 zemí nás reprezentovali Veronika Plucarová na
SERŽANT 1, Antonín Vrtek s DAVOS 1 a Barbora Kamírová na
CHRISTO.
Všichni naši jezdci předvedli drezurní úlohu podle svých možností a po první disciplině obsadili v konkurenci 89 dvojic 59. (Ver.
Plucarová), 67. (Ant. Vrtek) a 69. (Barb. Kamírová) místo.V krosu
dojeli všichni bez problémů. Vrtek a Plucarová úplně čistě a Barbora
Kamírová inkasovala pouhé 3,2 bodu za překročení času.
Nejvýše tak poskočila Veronika Plucarová na 39. příčku. Antonín
Vrtek byl v té chvíli na 40. místě a Barbora Kamírová průběžně 46.
Bohužel naděje na další vzestup zhatil parkur. Zde všichni naši jezdci inkasovali za mnoho chyb a propadli se na 47. (Vrtek - 81 bodů),
51. (Plucarová - 90,3) a 53. (Kamírová - 94,7) místo. Kompletní
výsledky na: www.worldsporttiming.com
Soutěž jednotlivců vyhrál mezi juniory domácí Robin Boulanger
(foto vpravo) na ORPHEO DES SABLONS (42,5) a v týmové soutěži si zlato odneslo Irsko před Francií a Švýcarskem.

Při mezinárodních jezdeckých závodech v Pezinku startovala 5. - 8. září rozsáhlá skupina
českých jezdců. Vedle Zuzany Zelinkové to byli
i tři mistři ČR Anna Kellnerová, Martina Kučerová a Franceska Kolowrat-Krakovská a celá řada
dalších. V Children tour se dařilo 12letému
Františkovi Stružinskému. Přesto, že byl nejmladším účastníkem, vybojoval na LUCKY
LIFESTYLE v nedělní Grand Prix/CH 2. místo
(v pátek i sobotu skončil mezi dětmi třetí). S koněm CALIVADO byl v pátek na dekorování jako
čtvrtý. Tímto výkonem se i s tímto koněm kvalifikoval do Grand Prix, kde skončil na 7. místě.
Foto R. Němcová

Foto R. Němcová

Ve dnech 13. - 15. září se v Bolehošti konaly poslední kompletní závody spřežení sezony 2013. Na start čtyř soutěží se postavilo 28 jezdců. Ve dvojspřeží pony si zlato odvezla domů Monika Pospíšilová a v jednospřeží Jiří Koníř (vpravo). Dvojspřeží po všechny tři dny ovládl Erik Zuvač (vlevo) a stejně tak ve čtyřspřeží nenašel přemožitele rakouský reprezentant Ewald Wurm.
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V Arezzu o postup do Barcelony
Poslední
kolo
Evropské divize 2 se
6. září jezdilo v Arezzu, v republice San
Marino. Ta je pravděpodobně
nejdéle
trvajícím
státním
útvarem. Založena
byla v roce 301 cestovatelem Svatým
Marinusem a je zcela obklopena Itálií
v oblasti Rimini. Po
Vatikánu a Monaku
je to třetí nejmenší
stát v Evropě

12 týmů, čtyři o postup
Seriál druhé Evropské divize měl končit původně ještě o týden později, ale plánované pětihvězdičkové CSI v Kyjevě bylo před časem zrušeno.
Soutěže národních družstev se zúčastnilo dvanáct týmů - Belgie, Brazílie, Francie, Itálie, Irsko,
Kolumbie, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Švédsko,
Švýcarsko a Velká Británie. Jenom čtyři z nich Itálie, Polsko, Rakousko a Švédsko, si však přijely
pro body potřebné pro účast do barcelonského
finále.
Při pohledu do startovní listiny bylo zjevné, že
silná družstva přivezli Brazilci, Italové a Švédové.
Trojice těchto týmů byla favorizována. Jelikož Belgičané a Švédové měli už po předchozích kolech
finálovou účast zajištěnou, v Arezzu se rozhodovalo jen o třetím postupujícím z této divize, do které patří i ČR. Některé týmy přijely se spíše perspektivními jezdci, a jak se vyjádřil italský designer Uliano Vezzani, postavit pro všechny parkur
vzhledem k jejich rozdílné jezdecké úrovni byl
docela oříšek.
Po prvním kole se dostali se čtyřmi body do vedení Brazilci, Italové a Francouzi, Švýcaři Švédové a Rakušané měli osm, Britové devět a Kolumbijci dvanáct bodů. Těchto osm týmů se kvalifikovalo do druhého kola. Dvanáct bodů, ale pomalejší čas, měli také na devátém místě Irové, šestnáct desátí Belgičané a jedenáctí Poláci spolu
s Holanďany dvacet.

Zoufalí Italové
Ve druhém kole ve výborných výkonech pokračovali Brazilci. Ale i když jejich poslední jezdec
a benjamínek týmu Marlon Zanotelli zopakoval
nulu z prvního kola, museli ještě počkat, jak zareagují Italové. Pokud by totéž dokázal i Juan Carlos Garcia, obě družstva by končila s osmi body.
O vítězi by pak rozhodovalo rozeskakování.
Jenže zkušený harcovník Garcia situaci neustál.
Udělal tři chyby a Italové skončili pátí. Pro domácí tým to sportovní sprcha a emotivní italští
komentátoři to nazvali tragédií. V konečném
důsledku je to totiž stálo i postup do Barcelony.
Podle vývoje soutěže by jim v minisouboji
s Rakušany stačilo i druhé místo.
Na brazilském vítězství se podíleli: Rodrigo Pessoa s 11letou hnědkou CITIZENGUARD CADJANINE Z (Canabis Z) 4/0, Eduardo Menezes s 12letým
valachem CALAVDA (Calvaro Z) 0/4, Alvaro de Miranda v sedle hnědáka AD UUTJE (Monaco) 4/4
a Marlon Zanotelli s holštýnským ryzákem
CLOUWNI (Colman) 0/0.
Dělenou druhou příčku se šestnácti body obsadili Francouzi a Švýcaři. Čtvrtá skončila Velká Británie se sedmnácti body. Nešťastní Italové s osmnácti byli pátí. Na současném šestém místě skončili
Švédové a Rakušané s dvaceti body a osmí Kolumbijci nasbírali dvacet osm bodů. Jediným bezchybným v obou kolech, byl brazilský debutant Marlon
Zanotelli.
Body za dělené šesté místo, po ziscích z minulých kol, stačily v konečném součtu na postup Rakousku. Podrobnosti z Arezza najdete na straně
www.csiosanmarinoarezzo.com

Začala příprava na ME 2014
Italské Arezzo bude v příštím roce hostitelem
evropského šampionátu dětí, juniorů a ml. jezdců
(24. - 28. 7. 2014). Pochopitelně i v ČR již rodiče
nastávající jezdecké generace spřádají plány na
start při ME 2014. Snaha pořádně se seznámit
s místem konání bude provázet první polovinu se-

Foto M. Smolíková

zóny 2014 a příležitost k tomu bude mít celá Evropa především při CSIO všech věkových kategorií,
které je na programu 26. - 29. června 2014. Pořadatelé již nyní vyhlásili, že přednost pro zisk startovních pozic při CSIO budou mít země s kompletním týmem. Jisté komplikace, především ekonomického charakteru, lze očekávat i při všech
dalších startech v Arezzu v roce 2014. Naše juniorky Nicola Grünthalová (TREVOR COYLE Z,
NIAGARA LA LUST, VENEZIA, LEANDRO), Tina
Šalková (MERRA, FATIMA, TORRO) a mladá
jezdkyně Ivana Hronová (ESIONE VAN T WOUTLAND) tak nechtěly nechat seznámení s areálem
až na poslední chvíli a to byl i jeden z důvodů
jejich letošního výjezdu do Arezza.
Původně plánované juniorské CSIO bylo pro
nedostatek týmů zrušeno a tak se týden před „velkým” CSIO (30. 8. - 1. 9.) konal v Arezzu CSIJ/Y. Po
těchto závodech naše jezdkyně v Arezzu zůstaly
a souběžně s CSIO se ve vedlejších arénách
Dante a Vasari zúčastnily soutěží CSI1* a 2*,
včetně úrovní do 145 cm.
Kompletní výsledky naleznete na
http://eventcontent.hippoonline.de
Evropskou divizi 2 tak bude ve finále Furusiyya
FEI Nations Cup 26. - 29. září v Barceloně
reprezentovat: Belgie, Švédsko a Rakousko.

Deset GCT
V Lausanne, v jedinečném letovisku na břehu Ženevského jezera, se v sobotu 14. září
jezdilo desáté pokračování Global Champions
Tour. Tradičně skvělou konkurenci zdobilo
hned devět členů první světové desítky. Na
kolbišti ne o mnoho větším než drezurní obdélník, stavěl parkury belgický designer Luc
Musette. V prvním kole se mu tam podařilo
vtěsnat šestnáct skoků. Kurz však až tolik náročný nebyl a dvě třetiny jezdců se vešly do
jedné chyby.
Sítem prvého kola tentokrát propadli kupříkladu Marcus Ehning, Roger-Yves Bost, Luciana Diniz, Daniel Deusser, Michael Whitaker,
Gerco Schröder, Steve Guerdat a Edwina
Tops-Alexander. Druhé kolo se jezdilo za
umělého osvětlení. Z osmnáctky startujících
bylo sedmnáct čistých a jen jeden si přinesl
čtyři body z prvého parkuru.
O vzrušení se postarala vedoucí jezdkyně celkového žebříčku GCT Laura Kraut, která v polovině
parkuru přivedla valacha CEDRIC (Chambertin)
daleko k jednomu ze širokých oxerů. Její 15letý bělouš se přes něj s enormní snahou dostal, ale jen
za cenu chyby a Laura měla co dělat aby se udržela v sedle. Následná stacionáta však už byla příliš blízko a asi neodvratnému karambolu zabránil
CEDRIC tím, že zastavil. To ale tentokrát už Laura
neuseděla. Byla vyloučena, naštěstí se však nikomu nic nestalo.
Čtyři chyby udělal Rodrigo Pessoa s 11letou CITIZENGUARD CADJANINE Z (Canabis Z) a spokojený nebyl ani William Funnell s hřebcem BILLY
CONGO (Vechta), který chyboval třikrát.
Sedmnáctiletý Belgičan Jos Verlooy s 10letým
hnědákem DOMINO (Thunder vd Zuuthoeve), který už měl čtyři body, ve druhém kole shodil další
dva skoky.
Větší ambice asi měl i Christian Ahlmann s hřebcem CODEX ONE (Contendro I), který chyboval
dvakrát, stejně jako domácí matador Niklaus Rutschi s ryzákem WINDZOR XV (Karandas). Jednu
chybu postupně udělali Ludger Beerbaum s hřebcem CHAMAN (Baloubet du Rouet), Nick Skelton
s vypůjčeným hnědákem VINDICAT W (Guidam)
a Pius Schwizer s 8letým valachem TOULAGO
(Toulon).

Nicole Grünthalová v Arezzu na LEANDRO
hřebcem CARINJO HDC (Cascavelle). Prolétl kurzem o dvě desetiny vteřiny rychleji než Ben Maher
a šel do vedení. Brazilec Eduardo Menezes s hnědákem CALAVDA (Calvaro Z) na malém kolbišti
třikrát chyboval.
Nic neshodil jeden z favoritů Rolf-Göran
Bengtsson s 15letým hřebcem QUINTERO ASK
(Quantum), čas měl ale ze všech bezchybných
nejpomalejší.
Italský obojživelník, úspěšný nejen na skocích,
ale i v military, Juan Carlos Garcia s valachem
BONZAI VAN DE WARANDE (Nonstop) zaváhal na
předposledním skoku. Závěrečné dva skoky shodil
i Scott Brash s 12letou hnědkou URSULA XII
(Ahorn). Patrice Delaveau byl blízko k vítězství, ale
na startu byli ještě dva konkurenti.

Nejlepší byl BARRON
Kevin Staut se 14 letou bělkou SILVANA HDC
(Corland) jel skvěle. Byl rychlý, výborně točil, ale
v cíli mu sedm setin přebývalo. S poslední startující, jednadvacetiletou Američankou Lucy Davis s 9letým hřebcem BARRON (For Pleasure),
nikdo ani moc nepočítal. Ta však kurážnou jízdou
dokázala vedoucí čas ještě o třicet tři setiny
zkrátit a slavila překvapivý triumf. Odměna pro
Lucy Davis byla 94 050 EUR, Patrice Delaveau
dostal 57 tisíc a Kevin Staut 42 750. Čtvrtý byl
Ben Maher, pátý Rolf-Göran Bengtsson a šestý
Juan Carlos Garcia.
Příští kolo bude 21. září ve Vídni. Kompletní výsledky naleznete na
www.globalchampionstour.com

Bezchybná polovina
Polovina jezdců však byla úspěšná i ve druhém
kole a ti se utkali v rozeskakování.
Zahajoval Ben Maher s tm. hnědákem TRIPPLE
X (Namelus R). Propletl se točeným kurzem velice
svižně a bez chyby. Napodobit ho chtěl Saudský
Arab Kamal Bahamdan s 12letou NOBLESSE
DES TESS (Cumano). Tomu však z přílišné snahy
spadly dva skoky.
Senzační byl Patrice Delaveau s holštýnským

Vítězka desátého kola GCT Lucy Davis (USA)
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Letos hattrick nebude
V Mekce kanadského jezdeckého sportu ve
Spruce Meadows se 8. srpna jezdila velmi prestižní Velká cena dotovaná miliónem kanadských
dolarů. Velkorysá dotace přilákala i skvělou konkurenci.
Na velkém travnatém kolbišti stavěl parkury
vyhlášený venezuelský designer Leopoldo Palacios Jugo. Parkury byly velmi těžké. Na hodně
technickém kurzu prvního kola nebyl trojskok,
ale stály zde tři dvojskoky propojené do náročných řad. Do cíle se nedostaly takové veličiny jako Kevin Staut, Dermott Lennon, Billy Twomey,
Lars Nieberg, Michael Whitaker ani Eugenie Angot. Dvouciferné výsledky udělali Shane Sweetnam, Tiffany Foster a Gerco Schröder a dvě chyby měli bratři Philippaertsovi, Robert Smith,
Kent Farrington, Werner Muff, Lauren Hough
i Daniel Deusser.
Do dvanáctičlenného druhého kola se kvalifikovali čtyři nejrychlejší s jednou chybou, jeden
s časovou penalizací a osm čistých.
Obtížnost parkuru druhého kola si s tím
prvním nijak nezadala. Navíc po několika jezdcích musel být časový limit o celé tři sekundy
prodloužen a i tak ho málokdo stíhal.

Jediné dvě nuly
Skvělý byl šestadvacetiletý Belgičan Pieter
Devos (talent roku 2008) s 11letou ryzkou
CANDY (Nabab de Reve). Byl první komu na
kontě zůstala nula. Může však mluvit o obrovském štěstí, protože do limitu mu zbývala jen
jedna setina vteřiny.
Stříbrný z Herningu, Ben Maher s bělkou
CELLA (Cento), chyboval dvakrát a tak zamíchat
pořadím mohla už jen Pénélope Leprevost
s 12letou NAYANA (Royal Feu). Naději měla až
k předposlednímu skoku. Z toho však spadlo
vrchní prkno a bylo rozhodnuto. Jediný dvojnásobně bezchybný byl Pieter Devos a za vítězství
si odvezl šek na 335 tisíc dolarů. Druhý Steve
Guerdat získal 203 tisíc a třetí Pénélope Leprevost o sto tisíc méně. Čtvrtý byl Christian
Ahlmann, pátý jeho krajan Patrick Stühlmeyer
a šestá Elizabeth Madden.
Foto Jean Morel

Uspět nebylo snadné
Jako první se ve druhém kole představil
čerstvý mistr Evropy Roger-Yves Bost sedlající
tentokrát hřebce NIPPON D ELLE (Scherif D Elle). Zůstal však stát hned u čtvrté překážky a dál
už nepokračoval. Následoval Shane Breen
z Irska s tm. hnědákem BALLOON (Balou du
Rouet). Ten pro změnu zastavil u pestrobarevné
bedny číslo tři a po mnoha dalších chybách
dokončil se třiceti body.
Belgičan Francois Mathy jr. s 10letou POLINSKA DES ISLES (Diamant de Semilly) třikrát zaváhal a nestihl čas. Pomalý byl i miláček zdejšího publika a olympijský vítěz z Hong Kongu Eric
Lamaze s holštýnem POWER PLAY (Casall),
který navíc shodil dva skoky.
Bod za čas měl i vítěz londýnské olympiády
Steve Guerdat s 12letou bělkou NASA (Cumano). Ostatní záludnosti však zvládnul brilantně
a s jedním bodem se ujal vedení.
Elizabeth Madden se 14letým val. SIMON (Mr.
Blue) shodila vratkou stacionátu představující
jízdní kolo a ani ona se nevešla do času.
Kanadská legenda, desetinásobný olympionik Ian Millar s 10 letým hnědákem DIXSON
(Vigo D’Arsouilles), k rozčarování publika shodil dva skoky, ztratil brýle, udělal kruh a shodil
další skok. Pak už se nechtěl dál trápit a raději
vzdal.
Německý mladík Patrick Stühlmeyer s oldenburským hřebcem LACAN 2 (Lando) shodil stejné „kolo" jako Beezie Madden.
Jednou chybovala ještě nedávná světová jednička Christian Ahlmann s hřebcem TALOUBET
Z (Galoubet A).

Foto Kit Houghton

Britská reprezentační dvojice Charlotte Dujardin a VALEGRO se po ME v Herningu opět
vrátila na čelo světového žebříčku drezurních
dvojic, kde vystřídala Adelinde Cornelissen
a JERICH PARZIVAL. Největší posun v současném pořadí světových jezdců zaznamenal
Carl Hester a UTHOPIA, kteří po úspěchu na
CDIO3* v Hicksteadu a na ME v Herningu poskočili z 91. na 31. příčku. Kompletní žebříček
naleznete na: https://data.fei.org
Druhou trofej letošní trojkoruny získal 26letý
Belgičan Pieter Davos

Foto Kate Houghton

Soutěž byla také druhou částí trojdílného seriálu Grand Slam. Vítěz prvního kola Velké ceny
Cách Nick Skelton se již v předstihu pro zranění
koně do Spruce Meadows omluvil. Je tedy jisté,
že všechny tři Velké ceny nezíská letos nikdo.
Velká dotace však je i za dvě vítězství a tak se
jistě Nick Skelton i Pieter Devos při CHI v Ženevě potkají.
Podrobnosti hledejte na straně
www.sprucemeadows.com
Foto FEI

Jonathan Paget na CLIFTON PROMISE
(NZL) se stal vítězem posledního kola HSBC
FEI Classics, kterým byl CCI4* v Burghley
(5. - 8. září). Na druhém i třetím místě skončil
jeho krajan Andrew Nicholson (AVEBURY
a NEREO), který si tím připsal další body do
celkové klasifikace. S 67 body v celém seriálu
zvítězil a získal prémii 150 000 USD. Druhý
skončil William Fox-Pit před Jonathanem
Pagetem. Kompletní výsledky na
www.burghley-horse.co.uk

Velkolepý areál ve Spruce Meadows

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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V rakouském Markgrafneusiedlu poblíž Vídně
se soutěžilo ve dnech 13. – 15. září. Z ČR dorazila osmička jezdců. Jezdcům se dařilo, ale
suverénně nejlepší byla Sofie Najmanová (foto
na HOPE VAN’T KRUIS) s 10 prvenstvími.

O pohár Prahy
ve Ctěnicích
Třetí kolo seriálu skokových soutěží pro děti na
pony se konalo tradičně v zámeckém areálu ve
Ctěnicích v Praze 9 - Vinoři. Na programu bylo
v neděli 8. září. Kolbiště ve Ctěnicích přivítalo
účastníky třetího kola zbrusu novým povrchem
na rohožích firmy BD Tech. Zatěžkávací zkouška
dopadla na výbornou a všichni se shodli na tom,
že zámecký areál ve Ctěnicích tím dostal zcela
novou kvalitu.
Na startu soutěže se sešlo 15 dvojic. V té chvíli již měli účastníci odpoledne za sebou zahajovací kolo, které bylo vypsáno jako Cena formy
Provet. Zahajovací ponyhadicap -L- vyhrála
Lucie Melmerová na MORAVIA (JK Equuleus
Praha), která se stala i mistryní Prahy ve skocích
na pony kategorie 8 - 12 let. Stejná jezdkyně se
umístila i na druhém místě obou soutěží
(MYŠLENKA) a tak si odvezla i stříbrnou medaili. Bronzový skončil její stájový kolega Tomáš
Plšek na SAMARA 1.
Průběžné pořadí po třech kolech se nyní vyrovnalo a na 1. místě jsou současně Petra Gabryšová na DARINKA a Sofie Najmanová
s GERA, které mají shodně 22 bodů. O celkovém vítězi 10. ročníku seriálu O pohár Prahy,
který pořádá Sdružení jezdeckých klubů ve spolupráci s magistrátem hl. města Prahy, se rozhodne v závěrečném 4. kole. To se mělo konat
v Praze na Trojském ostrově v areálu společnosti In Expo Group, který je ovšem stále ještě
v rekonstrukci po letních povodních. V případě,
že nebude možné uskutečnit závěrečné kolo na
Trojském ostrově, bude se konat finále v sobotu
12. října ve Ctěnicích.

V Hořovicích od úterý
Finále Skokového poháru České pojišťovny
bylo zahájeno již v úterý 17. září. Šest dní se tak
bude v Hořovicích skákat a na programu je okolo 11 stovek startů. Vybudováno bylo 250 přenosných boxů a dorazili i zahraniční jezdci.
V Hořovicích se tak s jednodenní přestávkou
bude soutěžit téměř deset dní, protože program
finále navázal na „malé” Hořovice, které se zde
konaly od soboty 14. září. Vše vyvrcholí v neděli
22. září, kdy je na programu finále SP pro nejlepší čtveřici jezdců se střídáním koní.

Ve Ctěnicích se v rámci seriálu konal i oblastní šampionát ve skocích na
pony a mistryní Prahy v kategorii 8 - 12 let se stala Lucie Melmerová na
MORAVIA (JK Equuleus Praha). Vedle hlavní rozhodčí Jany Formandlové dekorovali vítězku i starosta městské části Vinoř František Švarc a za
správce areálu ekonomická ředitelka Muzea hl. města Prahy Miloslava
Hrdličková (vpravo).

Foto S. Horáková

O pohár starosty se po osmé jezdilo 7. září
v Holešově. V rámci závodů se konal i čtvrtý
ročník Poháru moravsko-slovenského partnerství. První kolo tohoto poháru se konalo
2. června v Trenčíně. Hlavní soutěží byl skok
-L-, který vyhrála Miroslava Poláková na
CASIOPEA ze Slovenska, která se stala již
podruhé za sebou i výherkyní česko-slovenského seriálu.
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Foto J. Bělohlav

V rámci výstavy Koně v akci se ve dnech 6. - 8. září představilo v Pardubicích 200 koní 40 plemen, které vidělo 7 000 diváků. Na dostihové
dráze se v těch dnech hrálo i pólo.
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Ve čtvrtek 12. září zemřel zakladatel českého chovu miniaturních pony
pan Antonín Sádlo. Když se před lety objevil s manželkou Soňou a miniaturními koňmi na jarní výstavě koní
2002 v Praze na Trojském ostrově,
znali čeští koňaři tyto koně pouze
z fotografií. Od té doby byl neúnavným propagátorem chovu minipony
a deset let nechyběl na žádné výstavní akci. Bohužel již loňský ročník výstavy Kůň 2013 se musel bez něho
obejít a mezi přáteli se vědělo o těžké
nemoci, která tohoto nestora českých
chovatelů (nar. 1930) postihla. Na výstavě byl přítomen alespoň jako divák
a patřilo mu i čestné místo v kočáře
Národního hřebčína. Letos poprvé
tak bude Antonín Sádlo zcela chybět.
Pohřeb se konal ve čtvrtek 19. září
v Roztokách u Prahy, v předvečer zahájení 20. ročníku výstavy Kůň 2013.
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