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Nepotřebná 
kvalifikace

Reakce Zdeňka Pittnera,
majitele koně, který bojoval
ve finále Kolowrat Junior
Cup, na změnu kvalifikač-
ních podmínek

20 let
v Lysé nad Labem

Úvaha Jezdce nejenom
o 20. ročníku výstavy 
Kůň 2013 v Lysé nad Labem

Finále Skokového poháru České pojišťovny

(Pokračování na str. 2)
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Inzerce

Finále 
ve Ctěnicích

Pořadatelé seriálu O pohár Prahy pro jezd-
ce na pony rozhodli, že finále letošního 
X. ročníku se výjimečně bude konat v sobotu
12. října v zámeckém areálu ve Ctěnicích.
Areál Jezdecké společnosti na Císařském
ostrově dosud není plně zprovozněn po let-
ních povodních a naopak díky novému povr-
chu neohrozí finále ve Ctěnicích ani případné
podzimní deště.

Ctěničtí pořadatelé doplnili rozpis závodů
o zahajovací soutěž ponyhandicap -ZL- a tak
tentokrát bude mít program finálového dne tři
soutěže. Příležitost tak dostanou i jezdci, 
kteří si zatím na finále (ponyhandicap -S-) ne-
troufají.

Rozpis naleznete na www.jezdec.cz
a předpokládaný začátek soutěže č. 1 bude
ve 12.00 hodin.

V průběžném vedení seriálu jsou po třech
kolech souběžně Petra Gabryšová na 
DARINKA a Sofie Najmanová s GERA. Le-
tošní vyvrcholení tak bude ještě hodně napí-
navé. Pořadatelé zvou všechny příznivce
k návštěvě zámeckého areálu
v Praze 9 - Vinoři.

Již 11 let je hlavní skokovou událostí domácí sezóny finále Skokového poháru, v posledních
letech pojmenovaného - České pojišťovny. Víkend 20. - 22. září, ale nabídl v ČR příznivcům ko-
ní mnohem více důležitých akcí. Vedle hořovického finále prožívali důležitý celoroční vrchol
i mladší militaristé při mistrovství dětí, mladých jezdců a pony ve všestrannosti v Borové u Čes-
kého Krumlova. 14 tisíc diváků dalo v průběhu tří dnů přednost 20. ročníku výstavy Kůň v Lysé
nad Labem. Další jezdci všestrannosti soutěžili při IX. ročníku Podzimní military v Lošticích
a příznivci světového sportu si mohli zajet do nedaleké Vídně, v jejíž centru se konalo předpo-
slední kolo letošního seriálu Global Champions Tour.

Nové Město nad Metují
www.prim.cz

Potřetí v Hořovicích
V minulých letech bývalo zvykem, že finále roto-

valo mezi jednotlivými společníky sdruženými
v asociaci Skokového poháru. V posledních třech
letech, ale finále hostí postupně budovaný skokový
areál v Hořovicích a tak se dá hovořit již o hořovic-
ké finálové tradici. Přetlak soutěžechtivých jezdců,
kteří vnímají přítomnost celonárodní skokové elity
jako bonus vyvažující všechna nepohodlí spojená
s tak obrovskou účastí soutěžících koní, umožnila
pořadatelům organizovat soutěže již od úterý 
17. září a po celých šest dní bylo na hořovickém
kolbišti plno.

Aleš Opatrný s celou rodinou Opatrných již plně
ovládli jezdeckou skokovou společnost. Za prvé vě-
dí, co je na závodech potřeba, natolik se odborně
orientují, že jsou schopni oslovit i zahraniční od-
borníky (letos to byl stavitel parkurů a asistent
Franka Rothenbergera Klaus Holle) a vše korunují
osobním nasazením a pilností při péči o hladký prů-
běh závodů. Ne vždy se jim to v tak masivním po-
čtu soutěžících podařilo, (viz příspěvek Rovnější
rovnost), což bývá daní organizace tak monstrózní
soutěže, ve kterou se finále Skokového poháru
v průběhu desetiletí proměnilo.

V České republice dokázalo finále navíc vyplnit
vakuum vzniklé po již téměř definitivní absenci
CSIO. Letošní jarní snahy ale ukázaly, že pokud se
CSIO někdy do ČR vrátí, budou Hořovice pravdě-
podobně v čele tohoto snažení také.

Finále 2013 v číslech
Vše můžeme dokumentovat

na údajích z letošního hořovic-
kého finále. Závody trvaly šest
dní. Bylo vypsáno celkem 21
soutěží. Uskutečněno bylo 1 168
startů (průměr 195 denně), by-
lo vybráno 658 150,- Kč star-
tovného, vyplaceno 829 900,-
Kč + rozděleno přes 150 000,-
ve věcných cenách, zúčastnilo
se přes 400 koní, postaveno
250 turnajových boxů, vedle
českých koní dorazily dvojice
ze Slovenska, Německa, Ra-
kouska, Dánska a na startu byl
i státní příslušník Kanady. Mys-
lím, že dále není nutné pokra-
čovat.

Poslední Velká cena
Šestidenní program v Hořo-

vicích měl několik vrcholů.
Z hlediska Skokového poháru
to bylo především sobotní jede-
nácté letošní kolo - Velká cena
Hořovic. O závěrečné body ne-
zbytné k postupu do elitní čtve-
řice bojoval především Aleš
Opatrný, ale o jeho zisku téměř

nikdo nepochyboval. O účast v elitní čtveřici se mo-
hl ještě pokusit i Ludvík Jandourek, ale k tomu byl
nezbytný postup do finále. Když tento jezdec v sed-
le VIGA 1 v základním parkuru chyboval, bylo jas-
né, že ho finálová účast mine.

Naopak Aleš naplnil očekávání a v poslední kva-
lifikaci jasně zvítězil. Ve čtveřici dvakrát čistých byl
ve finále o více než tři vteřiny rychlejší než druhý
Marián Štangel ze Slovenska.

Zajímavostí posledního finále byla nejenom
účast pěti dvojic ze zahraničí, ale především účast
juniorských jezdců Ondřeje Málka, Tiny Šalkové
a Anny Kellnerové. Především Anna Kellnerová si
soutěže v Hořovicích užila. Po jejím postupu do fi-
nále Velké ceny Hořovic (KASHMIR), ze kterého
vytěžila celkové 7. místo (4/0) v neděli na CURLEY
SUE s přehledem zvítězila ve finále Kolowrat Juni-
or Cup (-S**-) pro jezdce 16 - 18 let.

Čtyři finále a soutěž družstev
Právě neděle byla zasvěcena pouze finálo-

vým střetnutím. Vedle Kolowrat Junior Cup pro
starší juniory měli svoje finále i mladší junioři 
(-L**-). V něm si s konkurencí 17 soupeřů hravě
poradila mělnická Denisa Vegrichtová na JETTA,
která o víc než tři vteřiny předjela druhou z troji-
ce bezchybných, Francesku Kolowrat-Krakov-
skou na VORIETA (JK Kolowrat). Bohužel sou-
těž byla poznamenaná změnou postupových
pravidel na poslední chvíli, kterou pochopitelně

Foto K. Návojová

Dva nejlepší ve finále Skokového poháru ČP 2013 - vítěz Aleš
Opatrný a těsně druhý Jiří Skřivan

Foto K. Návojová



postižení a řádně kvalifikovaní jezdci nelibě nesli
- viz příspěvek Zdeňka Pittnera - Nepotřebná
kvalifikace.

Amatéři vstávali první
Úplně první nedělní finále měli od osmi hodin rá-

no amatéři (115 cm), mezi kterými si nejlépe vedla
Jana Valdmanová na LE ROI 1 (Petr Dohnal).

Druhým nedělním závodem bylo vyvrcholení 
týmové soutěže. Její vypsání bylo obohacením roz-
pisu a příležitostí pro řadu jezdců. Ve čtyřčlenném
týmu absolvoval jeden jezdec soutěž do 130 cm,
jeden do 135 cm a dva do 140 cm.

Po prvním sobotním kole se na čele usadil tým
ve složení Aleš Opatrný (CORAGGIO 1), Anna
Kellnerová (DUMOL), Natálie Roučková (ZANDI-
RO) a Franceska Kolowrat-Krakovská (CALISTA-T)
s nulou a součtem nejlepších časů. Nulu měla
ovšem ještě další tři družstva a tak vše bylo zcela
otevřené.

V nedělním vyvrcholení dokončil vedoucí tým
s chybou. To ale, a pouze díky dobrým časům, sta-
čilo jen na třetí místo. Nula se podruhé objevila na
kontě dalších dvou týmů. Po rozeskakování jejich

a součtem časů zvítězil tradičně rychlý Aleš Opatr-
ný. Po dvou finálových druhých místech tak mohl
před domácím publikem slavit celkově páté vítěz-
ství ve finále Skokového poháru.

Král je mrtev, ať žije král
Sezóna 2013, ještě sice není zcela u konce, ale

otevřená kolbiště brzy osiří. Pořadatelé Skokového

zástupců zvítězilo díky Ka-
milovi Papouškovi na ZIM-
BA (0/0/0) družstvo, ve kte-
rém byli ještě Kamila Kup-
cová (AGANO), Lucie Polá-
ková (QUENTA 1) a Ale-
xandr Baraldi (UNIEK 1).

A po dvou finále Kolow-
rat Cup již přišel na řadu
vrchol sezóny finále Skoko-
vého poháru ČP.
Čtyři kvalifikovaní
Po několika posledních

ročnících, kdy se mnozí
kvalifikovaní jezdci účasti
ve finále vzdávali, se letos
do boje o první finálovou
příčku pustili skutečně
všichni čtyři kvalifikovaní.

V kvalifikacích nasbíral
tentokrát nejvíc bodů Jiří
Skřivan (79), který tak po-
stoupil do finále z prvního
místa. Dvacet bodů za ví-
tězství v sobotní Velké ce-
ně Hořovic postrčilo do
elitní čtzveřice Aleše Opa-
trného (71). Stejný počet
bodů získal Jiří Hruška
a čtvrtým účastníkem byla
letos celkem sedmkrát bodující Lucie Poláková
s 63 body.

KALLISTO a CAROS
Jistými účastníky byli i koně Jiřího Skřivana

a Lucie Polákové. Ti mají pro takto obtížné soutěže
ve svých stájích pouze jediného koně. Jiří Hruška
vybral pro finále ze své trojice MR. VOX a Aleš
Opatrný CASAL I.

Hned po této volbě bylo
zřejmé, že Aleš Opatrný
přichystal svým konkuren-
tům obtížný oříšek. CASAL
I již několikrát potrápil i je-
ho a bylo zřejmé, že finálo-
vý parkur nikomu zadarmo
nedaruje.

To plně potvrdil parkur
Jiřího Hrušky, kdy CASAL
odmítl pohyb dopředu
a i Lucie Polákové, která
s ním nedokázala zvlád-
nout obrat na dvojskok.
I bez CASALa by ale 
oba tito jezdci skončili na 
3. a 4. místě. Jiří Hruška dí-
ky tomu, že překvapivě
dvakrát chyboval i v sedle
svého koně. Lucie Poláko-
vá si navíc po jedné chybě
připsala i v sedle všech
ostatních koních.

Popáté Aleš
Souboj o prvenství tak

svedl pouze Aleš Opatrný
a Jiří Skřivan. Nakonec oba
inkasovali pouze jednou
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Dvě Velké ceny ....
(Dokončení ze str. 1)

Rovnější rovnost
Stáj Opřetický dvůr vnímá finále Českého skokového poháru

2013 jako hořkou zkušenost z domácího prostředí. Po neshodách
ohledně ustájení svých pěti koní ukončila jezdkyně Nicola Grünt-
hálová své účinkování na závodech, na které se hodně těšila.

Poté, co byla zahajovací večer ujištěna, že vzhledem k nedo-
stavěnosti soutěžních boxů může ustájit koně kdekoliv chce, dru-
hý den ráno, dvě hodiny před startem, ji pořadatelé nutili stěhovat
se do zcela nevyhovujících boxů s odkazem, že místa která ob-
sadila, jsou určena zahraničním hostům.

Stáj Opřetický dvůr nebyla toto vysvětlení schopna akceptovat
a stěhování do výrazně horších turnajových boxů odmítla. Vzhle-
dem k dnes již zcela vyrovnané hodnotě domácích a zahraničních
koní příslušníci stáje očekávali zcela rovnocenný přístup k domá-
cím a zahraničním účastníkům. Ve snaze zvýšit „prestiž“ závodů
v zahraničí, tak nakonec nebyl umožněn start české juniorské
jezdkyni. Důležitější bylo umístit německého jezdce, který je mož-
ná budoucím zdrojem kontaktů za českými hranicemi. Jinak si
nutnost poskytnout vyšší komfort zahraničním uchazečům nedo-
vedeme vysvětlit. Pro nás to znamenalo jediné řešení. Účast na
závodech odmítnout.

Adriana Grünthalová - Stáj Opřetický dvůr

Aleš Opatrný na Casal ve finále SP 2013

Tina Šalková na TORO 1 (SK OXER) se probojovala i do finále Velké ce-
ny Hořovic, kde obsadila 11. příčku

Denisa Vegrichtová na JETTA (JK Mělník) zvítězila mezi 18 jezdci ve fi-
nále Kolowrat Junior Cup kategorie dětí a mladších juniorů

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová



také do Drásova. Další pozice obsadily Nikol Mi-
kysková a Margita Urbanová.

Mistryněmi mezi juniorkami se staly v kategorii
„A“ Eliška Kociánová (TJ Slovan Frenštát pod

Radhošem) a v kategorii
„B“ Bára Kšeničová (SK
Mušketýr).

Dále soutěžily o národ-
ní medaile juniorské skupi-
ny. Jediná skupina JK Vol-
tiž Albertovec s koněm
AQUARIS zvládla cvalo-
vou práci a svým soupe-
řům se výrazně vzdálila.

Na mistrovství soutěži-
ly i dvojice. Nejúspěšněj-
ší byla z TJJ Lucky Drá-
sov ve složení Barbora
Obluková a Eliška Děd-
ková.

Drásovští korunovali ús-
pěšnou účast na šampio-
nátu vítězstvím v soutěži
družstev jednotlivců. Troji-
ce Bartoňková, Davidová
a Klouda dosáhla v součtu
na známku 22,706, což
bylo o necelých sedm de-
setin více, než první celek
albertovských jezdců - Ba-
laštíka, Klöselové a Nová-
kové. -mal-
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poháru již mají jasno o termínech roku 2014. Sko-
kový pohár má i nadále 11 kvalifikačních kol
a i v roce 2014 zahajují Martinice 17. - 20. dubna.
I v příštím roce se Velká cena Brna pojede na no-
vém kolbišti v Olomouci a finále bude
opět, po čtvrté za sebou, hostit rodina
Opatrných v Hořovicích.

Nepotřebná 
kvalifikace

Za námi je finále Skokového poháru, kte-
ré doprovázela i finále další. Moje zamyšle-
ní se konkrétně týká finále Kolowrat Junior
Cup kategorie A dětí a mladších juniorů.

Myšlenka celého seriálu je výborná
a opravdu povzbuzuje děti a juniory k co
nejlepším výsledkům. V průběhu jedenácti
kol umožnuje nastupujícím jezdcům být po
boku svých velkých vzorů. Na druhou stranu
to všechny členy týmů mladých jezdců stojí
dost úsilí a financí. U skupiny A je to o to ná-
ročnější, protože prosazení mezi staršími
vrstevníky není vůbec snadné. O to cenněj-
ší byly body, rozpisem určené k účasti ve 
finále, které tito jezdci v průběhu roku 
postupně nasbírali. Pravidla říkají, že do 
finále nastupují právě pouze bodující jezdci
z některých kvalifikačních kol. To je v pravi-
dlech pro finále Kolowrat Junior Cup bod
číslo jedna.

Je skutečností, že někteří mladší jezdci
k finále nedorazili. Ani to však neopravňuje
pořadatele den před finále rozhodnout, že
pravidlo o kvalifikaci přestává platit a finále
bude otevřeno všem ostatním přítomným
jezdcům i bez zisku jediného kvalifikačního
bodu.

Do finále tak nastoupilo pět jezdců, kteří
neměli žádný získaný bod z původně povin-
né kvalifikace. Paradoxně právě oni skončili
v první desítce.

Myslím, že to nebyl záměr sponzora, kte-
rý po celý rok vkládal k podpoře talentova-
ných dětí nemalé prostředky. Nevím, komu
se tato myšlenka v hlavě zrodila, a byl jsem
překvapen, že ji ostatní schválili. Mohlo by
se tak stát, že si u nás jezdci zvyknou, že
úprava pravidel před závěrečným vyvrchole-
ním je možná. Že se tedy nemusí v průběhu
roku snažit. Stačí jim pouze nastoupit do
předfinálového kola a účast bude zajištěna.

Svůj příspěvek k diskuzi píšu z pozice
majitele koně, který zapůjčil svého koně do
tohoto seriálu právě k podpoře juniorského
sportu. Ve finále skončil desátý, ale kdyby
nebyla na poslední chvíli změněna seriálová
pravidla a kdyby startovali pouze skutečně
kvalifikovaní jezdci, mohl jsem se radovat,
společně s jezdcem, z páté příčky. Jak k to-
mu přijdou děti, které putovaly po kvalifika-
cích a bojovaly mezi starší přesilou o body
nezbytné k účasti. Jaký to v nich zanechá
pocit? Musel jsem jim jasně vzkázat. Letoš-
ní finále Kolowrat Junior Cup neproběhlo
v duchu fair play.

Zdeněk Pittner

Trofej, která kvůli změně pravidel v předvečer
finále unikla

Finále Českého drezurního poháru

Voltižní mistrovství v Chomutově

Finále celoročního seriálu drezurních soutěž
Český drezurní pohár svěřila tentokrát drezurní
komise areálu v Brně na Panské Líše. Konal se
ve dnech 27. - 29. září a na programu byly čtyři
kategorie.

Beckmann Trophy Pony
V kategorii pony startovali v Brně čtyři fina-

listé. Na prvním místě bylo vše jasné od prvního
dne. Třikrát nejlepší (DD/2009+ DJ/2009+
vP/2009) byla Michaela Pavlisová na HOL-
STEINS (JS u Ryzáčka). V prvních dvou kolech
druhá skončila Anna Hrudková na ELSHOFS
REINOUT (TJ Sokol Kladno). Dvojice zaváhala
pouze ve volné jízdě, kde byla lepší Sára Vin-
grálková na EMIL-R (Stáj Derby), ale v koneč-
ném součtu to na 2. příčku pro Annu Hrudkovou 
stačilo.

Beckmann Trophy Junior
Juniorů bylo šest a ani zde se na první příč-

ce žádný souboj nekonal. Třikrát první
(JU/2009+JD/2009+vJ/2009) byla Barbora Ma-
rešová s REMEMBER ME H (JK Iluze Makotřa-
sy). O další místa se již souboj svedl. nakonec
součet tří výsledků dopadl nejlépe pro Martinu
Kučerovou na CALET (Leonix OS), která o ne-
celé dvě desetiny porazila třetí Valerii Belozer-
skou na HANDINESS (Stáj Pelikán).

Equiservis Cup
Na drezuru velmi štědrá dotace (60 000,- Kč)

pak přilákala do Brna i osm finalistů kategorie
adeptů drezurní budoucnosti. I zde byla sice ko-
nečná vítězka hned třikrát první, ale její odstup byl
od druhé umístěné velmi těsný. Ve všech kolech
(JD/2009+JJ/2009+vJ/2009) zvítězila mgr. Hana
Vašáryová na SO EASY V (Drez. stáj Pelikán,
68,765 %) před třikrát druhou Petro Civišovou (JK
Falea, 68,285 %). Třetí místo si z Brna odvezla tři-
krát třetí Karla Mothejlová na ALLITAIR (JS Pica-
dero, 64,917 %).

Belzet Cup
A konečně v kategorii koní úrovně IM I svedlo

o prémie 120 000,- Kč souboj dvanáct koní. Zde se
o přední příčky prvních dvou kol (SG/2009 a IM
I/2009) urputně bojovalo. Jen těsně první skončila
dvakrát Šárka Charvátová na SAINT TROPEZ (JK
NH CAR). V pátek byl druhý Fabricio Siogismondi na
TREVIS Jospo (Dressage Academy) před Emou Jan-
čářovou s DIPLOMAT (JK Vega Brno). V sobotu si ti-
to jezdci pořadí vyměnili. V závěrečné volné jízdě ale
oběma Šárka Charvátová již jasně unikla a stala se
tak celkovou vítězkou finále (70,831 %). Ema Jančá-
řová, ač dvakrát třetí skončila s nejtěsnějším rozílem
na druhé příčce (68,985 %) a Fabricio Sigismondi se
tentokrát musel spokojit s bronzem (68,856 %).

Zlaté voltižní družstvo jednotlivců dekoruje člen VV ČJF Jan Metelka.

Foto J. Malinovský

Jeden ze závěrečných národních
šampionátů roku 2013 pořádala vol-
tižní komise. V neděli 29. září vyvr-
cholil v jezdecké hale JK Podkruš-
nohorského zooparku Chomutov.

V kategoriích jednotlivců se nejví-
ce dařilo zástupcům TJJ Lucky Drá-
sov - Janě Bartoňkové a Lukášovi
Kloudovi. Lukáš Klouda patří mezi
světovou špičku a doma nemá mo-
mentálně konkurenci. Nejen výkon-
nostně, ale i věkově. Byl tak jediným
mužem „seniorem“. Boj o titul mu
proto velkoryse umožnila trojice ju-
niorů, kteří svolili se sloučením obou
kategorií.

Juniorské porovnání s naším nej-
lepším reprezentantem ale nedo-
padlo vůbec špatně. Zatímco Lukáš
Klouda získal po dvou kolech
7,9615 bodu, druhý Denis Balaštík
(JK Voltiž Albertovec) obdržel prů-
měrnou známku 7,389. Z třetího
místa se radoval Marek Hablovič
s 7,153 bodu. Nevděčná čtvrtá příč-
ka pak zbyla na Jana Habloviče (TJ Voltiž Tlu-
mačov).

I kategorie žen byla pouze čtyřčlenná a i zde
získala zlato již zmíněná favoritka a titul putuje

Mistrovský titul mezi ženami získala Jana Bartoňková a lon-
žérka Petra Cinerová z TJ Lucky Drásov

Foto J. Malinovský
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O posledním zá-
řijovém víkendu by-
la pozornost jez-
deckého světa sou-
středěna do centra
Katalánska, do slo-
vutné Barcelony.
Osmnáctka nejlep-
ších národních tý-
mů (s výjimkou Ně-
mecka, které nedo-
kázalo dohnat vý-
padek kvalifikač-
ních bodů po od-
stoupení ze soutě-
že v rozbahněném
St. Gallen), se zde

utkala v premiérovém ročníku finále Furusiyya
FEI Nations Cup. Místem konání byl Real Club
de Polo de Barcelona, ve kterém se v roce
1992 jezdily soutěže olympijských her.

Jezdci pod Gaudího katedrálou

Do hlediště si během konkůru našlo cestu více
než padesát tisíc diváků. V páteční kvalifikaci se
bojovalo o to, kterých osm družstev postoupí do
nedělního finále nebo na koho zbyde sobotní sou-
těž útěchy.

Na velkém pískovém kolbišti postavil těžký par-
kur domácí stavitel Santiago Varela. Náročnost by-
la umocněna tím, že ve střední části zahrnující ši-
roký oxer, vodní příkop a následný dvojskok, byly
skoky na vlásenkách.

Nejtěžším oříškem kurzu byl ale trojskok stacio-
náta - oxer - stacionáta s krátkou první distancí.
Zde chybovala převážná část startujících. Z celko-
vého počtu sedmdesát jedna jezdců se jich přes
parkur dostalo s nulou jen dvanáct. Byl mezi nimi
i sedmnáctiletý Belgičan Jos Verlooy s 10letým
hnědákem DOMINO (Thunder van de Zuuthoeve).

Jako na houpačce si museli připadat Brazilci.
Rodrigo Pessoa s jedenáctiletou CITIZENGUARD
CADJANINE Z (Canabis Z), byl jedním z prvních,
kdo dokončil těžký parkur s nulou. Jeho 33letý ko-
lega Eduardo Menezes s hnědákem CALAVDA
(Calvaro Z) se však po slibném začátku uprostřed
parkuru dostal do problémů. Ve snaze zabránit ka-
rambolu na vysoké stacionátě sice nespadl, ale bě-
hem ekvilibristického kousku svlékl uzdečku ze
svého 12letého valacha. Po několika cvalových
skocích si však uvědomil, že ho nemá jak ovládat
a raději seskočil. Byla z toho diskvalifikace
a s družstvem to vypadalo všelijak. Brazilský pra-
por zase pozvedl Marlon Zanotelli Modolo s holštý-
nem CLOUWNI (Colman). Provedl 10letého ryzáka
všemi úskalími velmi zodpovědně s jediným stínem
a tím bylo jedenácti setinové překročení časového
limitu. To bylo pro Brazilce velké povzbuzení.

O úspěchu či neúspě-
chu ale rozhodoval výsle-
dek posledního jezdce
a tím byl Alvaro de Miranda
Netto s 13letým hnědákem
AD RAHMANNSHOF'S
BOGENO (Baloubet du
Rouet). Zkušený matador
nepřipustil žádné pochyb-
nosti, projel kurzem na-
prosto suverénně bez chy-
by a Brazilci skončili s pou-
hým jedním bodem.

K ještě lepšímu výsledku
měli našlápnuto Holanďa-
né. Po třech jezdcích měli
na kontě jen pět bodů a i ty
mohl bezchybným výko-
nem smazat Jeroen Dub-
beldam s tm. hnědkou
UTASCHA SFN (Lux Z).
Olympijskému vítězi ze
Sydney 2000 však v polovi-
ně parkuru spadl jeden
skok a další pokračování už
nemělo smysl. Většina zá-
věrečných jezdců však ús-
pěšná byla.

Bezchybným výkonem
dostal Billy Twomey  s ryz-
kou TINKA'S SERENADE
(Tinka's Boy) do finále 
irský tým. Stejně tak Scott
Brash s 12letou URSULA
XII (Ahorn)  britské druž-
stvo a Eric Lamaze s holštýnem POWERPLAY
(Casall) kanadské. S jednou chybou pak k postu-
pu pomohly Francouzům Pénélope Leprevost
s 12letou NAYANA (Royal Feu) a Ukrajině Kathari-
na Offel s běloušem CHARLEY (Cornet Obolen-
sky).

Zklamaní Američané
Rozčarování jistě panovalo v táboře USA. Jejich

jezdci docílili stejných devíti bodů jako Kanaďané
a Ukrajinci, ale k postupu jim v součtu časů přebý-
valy tři desetiny vteřiny.

byli pro USA McLain Ward s ryzákem ROTHCHILD
i Lucy Davis s valachem BARRON. Steve Guerdat
s bělkou NASA udělal chybu a Američanka Kathe-
rine Dinan s francouzským ryzákem NOUGAT DU
VALLET také.

Na startu byli poslední jezdci. Pius Schwizer
s 8letým TOULAGO měl čtyři body a to byl i celko-
vý švýcarský výsledek. Pokud by šla Elizabeth
Madden s hnědákem Simon čistě, vyhráli by Ame-
ričané. Jenže SIMON po nešťastném nájezdu za-
stavil před jedním skokem a bylo z toho šest bodů.
USA tak mělo shodný součet čtyři body a o prven-
ství rozhodovalo rozeskakování.

Za každé družstvo startovali tři jezdci a všech-
ny výsledky se započítávaly. Beat Mändli udělal
chybu a Beezie Madden šla čistě. Paul Estermann
chyboval také a se Švýcary to vypadalo špatně.
Jenže Lucy Davis jela hodně pomalu a navíc jí
spadly dva skoky. Dostala deset bodů a Švýcaři rá-
zem o dva body vedli. Nevydrželo to však dlouho,
protože Steve Guerdat nepochopitelně chyboval
dvakrát a Švýcarsko končilo se šestnácti body. Mc-
Lain Ward si to už pohlídal. Jel pomalu, zato velmi
pozorně. Jeho výsledkem byly dva body a pro tým
USA celkem dvanáct.

Vítězství útěchy zpříjemnělé dotací pro vítěze 80
tisíc EUR oslavovali Američané (4/12). Druzí Švý-
caři (4/16) si odvezli 65 tisíc. Třetí Saudská Arábie
(6) získala 50 a čtvrté Rakousko (12) 35 tisíc. Pátí
byli Švédové spolu se Španěly (16), sedmou příč-
ku obsadil Katar (18), osmá byla Kolumbie spolu
s Japonskem (19) a desátá Austrálie, která absol-
vovala obě soutěže ve třech jezdcích (30).

Nedělní finále o 1,5 milionu EUR
Parkur, který si Santiago Varela připravil pro

osm nejlepších družstev, byl pro všechny dokona-
lou prověrkou. Hodně chyb bylo na konci dlouhé di-
agonální řady, na 165 cm vysoké stacionátě za
vodním příkopem, a těžké byly i obě kombinace.
Nejvíc obětí měla závěrečná sestava, ve které stál
trojskok stacionáta - oxer - stacionáta s první krát-
kou a druhou zase dlouhou distancí, následovaný
kolmým skokem podloženým bazénem.

Dlouho se zdálo, že nikdo nedokáže přejít bez
chyby a první, komu se to podařilo, byl až jedenác-
tý startující. Nakonec byli čtyři a k nim jeden jen
s časovou penalizací.

Soutěž se vyvíjela dramaticky až do samotného
závěru. Po třech jezdcích věděli Francouzi, že ne-
mohou mít víc než osm bodů. Irové zase věděli, že
se na Francouze mohou dotáhnout pouze půjde-li
poslední z nich čistě. A Brazilcům bylo zřejmé, 
že za stejného předpokladu mohou s pěti body 
zvítězit.

Foto:FEI

Reklamní foto pod Gaudího symbolem Barcelony

Do finále postoupily: 1. Brazílie - 1, 2. Nizo-
zemsko - 5, 3. Belgie - 8, 4. Irsko - 8, 5. Fran-
cie - 8, 6. Velká Británie - 8, 7. Kanada - 9, 8.
Ukrajina - 9
Pořadí na nepostupových příčkách:
9. USA - 9; 10. Švédsko - 12; 11. Kolumbie -
15; 12. Španělsko - 18; 13. Švýcarsko - 21;
14. Saudská Arábie - 35; 15. Rakousko - 37;
16. Katar - 39; 17. Japonsko - 43; 18. Austrá-
lie - 47

Sobotní soutěž útěchy
Program Furusiyya FEI Nations Cup pokračoval

v sobotu soutěží útěchy pro desítku nekvalifikova-
ných týmů. Začínalo se od nuly a páteční výsledek
pouze předurčil startovní pořadí.

Parkur Santiaga Varely byl tentokrát o něco snaz-
ší. Nebyl zde ani žádný výrazný chyták a chyby se
dělaly po celém kurzu. Čtvrtina jezdců dokončila
parkur s nulou. Největší ambice měli před domácím
publikem Španělé, jenže nikdo z nich nedokázal jít
čistě. Výš jistě pomýšleli i Švédové, ale v jejich týmu
oba bratři Fredricsonové dvakrát chybovali. A navíc
Angelica Augustsson tentokrát nedokázala přesvěd-
čit svéhlavou ryzku MIC MAC DU TILLARD, která se
náhle mezi skoky rozhodla, že už jí to nebaví. Vý-
sledek zachraňoval bezchybný Rolf-Goran Bengts-
son, jenže na kontě už bylo šestnáct bodů.

Dařilo se reprezentantům Saudské Arábie.
Ramzy Hamad Al Duhami s holštýnem AL CAPO-
NE zůstal bez chyby a Abdullah Bin Saud Al Miteb
s běloušem DAVIS jen s jedním bodem. Faisal Al
Shalan s hřebcem TALAN  inkasoval pět bodů
a pouze Kamal Abdullah Bahamdan s 12letou
NOBLESSE DES TESS měl tři chyby. Výsledek
družstva tak byl šest bodů.

O prvenství se rozhodovalo mezi Švýcary
a Američany. Soutěž se dlouho vyvíjela pro oba tý-
my úplně stejně. Beat Mändli s hřebcem CROE-
SUS a Paul Estermann s 11letou CASTLEFIELD
ECLIPSE ze Švýcarska šli čistě. Stejně úspěšní

Prvním vlastníkem „Furusiyya trofeje“ se
v Barceloně stala Francie
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Zahraniční rubriku připravuje 
Václav K. Dvořák

Jenže Pénélope Leprevost
shodila hned první skok a další
pokračování už nemělo pro ni
smysl. Francouzi zůstali na os-
mi bodech a napjatě čekali, jak
zareagují soupeři. První kámen
ze srdce jim spadl, když Billy
Twomey, který v pátek tak
chladnokrevně dostal Iry do 
finále, shodil stacionátu za 
vodou. Irové skončili s dvanác-
ti body.Ve hře ale byli ještě Bra-
zilci. Alvaro de Miranda se moc
snažil, ale ani jemu nebylo přá-
no. Zaváhal na stacionátě ve
dvojskoku a ve francouzském
táboře vypuklo nadšení.

Vítězné Francouze reprezen-
tovali: Patrice Delaveau s 11le-
tým hřebcem ORIENT EX-
PRESS HDC  (Quick Star) - 4,
Aymeric de Ponnat s oldenbur-
ským plemeníkem ARMITA-
GES BOY (Armitage) - 0, Si-
mon Delestre s vraníkem
QLASSIC BOIS MARGOT
(l'Arc de Triomphe) - 4 a Péné-
lope Leprevost s 12letou hněd-
kou NAYANA (Royal Feu) - ret.
Dotace za vítězství byla 500 ti-
síc EUR. Druzí Brazilci s celko-
vým počtem devět bodů dostali
300 tisíc a třetí dvanáctibodoví
Irové 200 tisíc. Čtvrté skončilo s dvanácti body Ho-
landsko - 135 tisíc a pátá Belgie se šestnácti body
získala 110 tisíc. Šestá byla Kanada s výsledkem
sedmnáct bodů 90 tisíc, sedmá Ukrajina nasbírala
dvacet bodů a ty měly cenu 85 tisíc EUR. Osmá
Velká Británie s dvaceti jedním bodem uzavírala fi-
nále s útěchou 80 tisíc EUR.

Zvláštní prémii 200 tisíc EUR za oba bezchybné
parkury, v pátek i v neděli, si rozdělili dva jezdci. Brit
Scott Brash s 12letou hnědkou URSULA XII a Kana-
ďan Eric Lamaze s 9letým holštýnem POWERPLAY.

Samotný finálový parkur, kromě obou odměněných,
přešli čistě ještě Aymeric de Ponnat z vítězného tý-
mu a Holanďan Jeroen Dubbeldam. S jedním bodem
to byl brazilský mladík Marlon Zanotelli Modolo.

Na nový model finále Poháru národů se ze
všech stran snášely jen superlativy a je jisté, že bu-
de pokračovat i v budoucnu. Zúčastnění jezdci při-
rovnávali atmosféru konkůru  mistrovství světa, ne-
bo olympijským hrám.
Kompletní výsledky naleznete na 
www.csiobarcelona.com

Foto:FEI/T. Holcbecher

Vítězní Francouzi: (zleva) Pénélope Leprevost, Aymeric de Pon-
nat, vedoucí týmu Philippe Guerdat, Simon Delestre, Patrice De-
laveau a náhradnice Eugenie Angot 

Ve Vídni 
zase pršelo

ho kola se tentokrát nepodívali kupříkladu Alvaro
de Miranda, Marcus Ehning, Kevin Staut, Scott
Brash i Meredith Michaels-Beerbaum, kteří sice
chybovali jenom jednou, ale měli pomalejší čas.
Dvě chyby udělali Daniel Deusser, Richard Spoo-
ner, Roger-Yves Bost, Denis Lynch a Michael Whi-
taker. Trojí zaváhání měl na svědomí evropský vi-
cemistr Ben Maher podobně jako olympijský vítěz
Steve Guerdat.

Osmnáctka nejlepších
Oprávnění pokračovat ve druhém kole získali tři

nejrychlejší s jednou chybou, čtyři s časovou pena-

V samém středu Vídně před impozantní kulisou
městské radnice se 21. září jezdilo předposlední
kolo Global Champions Tour. Byl to již druhý ročník
a organizátoři museli vynaložit obrovské množství
energie, aby exkluzivní podnik dopadl podle jejich
představ.

Bohužel, stejně jako loni je zradilo počasí. V na-
bitém kalendáři nalézt vhodný termín je problém.
S nástupem podzimu je ale prav-
děpodobnost deště v centru 
Evropy hodně veliká.

Deštěm trpěl především  pís-
kový povrch kolbiště, narychlo in-
stalovaný na dlažbě náměstí. Své
by mohli vyprávět i diváci na 
nekryté části tribuny. Pořadatelé
se poctivě snažili kolbiště nepře-
tržitě upravovat ručně a kvůli
strojové úpravě byly soutěže i ně-
kolikrát přerušeny. Přes tento
handicap se ve Vídni odehrálo
velké divadlo a diváci odcházeli
spokojeni.

Nechyběla Spanische
Hofreitschule

Program začínal již ve čtvrtek
a trval do neděle. Návštěvníci vi-
děli nejen světovou skokovou eli-
tu, ale i představení Španělské
školy, výborně obsazené drezur-
ní soutěže i kvalitní doprovodný
program. Jedenácté pokračování
Global Champions Tour bylo na
pořadu tradičně v sobotu.

Na stíněném kolbišti stavěl
parkury Frank Rothenberger a ja-
ko obvykle se s tím vypořádal
velmi dobře.

Na startu se představilo čtyři-
cet sedm jezdců. Ne všem se da-
řilo tak, jak by si přáli. Do druhé-

Prezidenti 
do Švýcarska

Generální zasedání FEI se letos koná 5. - 7. listo-
padu ve švýcarském Montreux. Na programu jed-
nání bude systém olympijské kvalifikace pro OH
2016 v Brazílii, pravidelná revize pravidel a discip-
lina endurance představí svůj strategický plán roz-
voje. Podrobné informace o jednání můžete získat
na www.feiawards.org

Finále 2015 opět
v Las Vegas

Zasedání Büra FEI 18. září potvrdilo, že finále
Světového poháru v drezuře (Reem Acra FEI
World Cup) i skákání (Longines FEI World Cup),
bude v roce 2015 již pošesté v Las Vegas.Ve měs-
tě hazardu v nevadské poušti se finále konalo již
v letech 2000, 2003, 2005, 2007 a 2009 (společně
s drezurou ovšem pouze od roku 2005). Hostite-
lem finále 2015 tak bude opět Thomas&Mack Aré-
na, kterou z českých jezdců  již zná Aleš Opatrný
nebo Petr Doležal.

lizací a jedenáct čistých. Kurz druhého kola byl 
i díky nestabilnímu terénu dost těžký a přísný limit
nestihla bezmála polovina startujících.

Všichni tři startující s handicapem čtyř bodů
jednou chybovali i napodruhé. Byli to Taizo Sugi-
tani z Japonska se 14letým val. AVENZIO (Ani-
mo), britská legenda Nick Skelton s hnědákem
VINDICAT W (Guidam) a vedoucí jezdkyně žeb-
říčku GCT Laura Kraut s 16letou JUBILEE D'OU-
ILLY (Palestro II). Podobně čtyři jezdci, kteří jeli
pomalu v prvém kole, nestihli limit ani napodruhé.
Překvapivě mezi nimi byly Lauren Hough s vala-
chem QUICK STUDY (Quick Star) a Edwina Tops-
Alexander s 9letým EGO VAN ORTI (Vigo D'Ar-
souilles). Kamal Bahamdan ze Saudské Arábie
s tm. hnědákem CEZANNE 30 (Calido I) a Kana-
ďanka Tiffany Foster se 14letým ryzákem
SOUTHWIND VDL (Baloubet du Rouet) k tomu
ještě chybovali.

Z doposud čistých byl nejméně úspěšný mladší
ze sourozenců Ehningů Johanes. Ten se 14letým
ryzákem SALVADOR V (Calvados) inkasoval devět
bodů. Dvakrát chyboval i Ludger Beerbaum s hně-
dákem CHAMAN (Baloubet du Rouet) a pět bodů
inkasoval Dán Andreas Schou s ryzákem ALLER-
DINGS (Arpeggio). Jednu chybu postupně udělali
Maikel van der Vleuten s bělkou VDL GROEP
SAPPHIRE B (Mr. Blue), Marc Houtzager s ryzá-
kem STERREHOF'S UPPITY (Guidam) a Pius
Schwizer s 10letým PICSOU DU CHENE (Le Tot
de Semilly).

Skvěle skákal Sören Pedersen z Dánska s 10le-
tou bělkou TAILORMADE ESPERANZA DE RE-
BEL (Rebel Z), ale mírné překročení času ho stálo
jeden bod.

Čtyři v rozeskakování
Čtyři jezdci však byli bez chyby i ve druhém

kole. Rozeskakování zahajoval Rolf-Göran
Bengtsson s hřebcem CASALL ASK (Caretino).
Moc chtěl své soupeře pozlobit, jenže příliš zkrá-
til obrat na předposlední skok a stálo ho to čtyři
body. Jednu ze svých legendárních jízd pak před-
vedla dvojice Gerco Schröder - LONDON (Na-
bab de Reve). Prolétli kursem v senzačním tem-
pu s krátkými obraty a bez chyby. Harrie Smol-
ders s 9letým švédským hnědákem JACKSON
HOLE (Quite Easy) ani nezávodil a raději jel na
jistotu. Zato Luciana Diniz s běloušem WIN-
NINGMOOD (Darco) nechtěla prodat kůži lacino.
Shodila však třetí skok od konce a hned spadl
i ten předposlední. Ještě byla ráda, že se udrže-
la v sedle. Dvě chyby však znamenaly osm bodů
a čtvrté místo.

Další z triumfů si připsal Gerco Schröder, dru-
hou příčku obsadil opatrný Harrie Smolders a třetí
za oběma Holanďany byl Rolf-Göran Bengtsson.

Poslední kolo GCT bude 21. listopadu v katar-
ském DOHA. Podrobnosti najdete na straně
www.globalchampionstour.com
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Vepři na obdélníku
Česká republika měla díky Emě a Idě Jančá-

řovým zastoupení na CDI3* ve Fótu, které je
předměstím Budapešti a konalo se ve dnech 20.
- 22. září. Obě jezdkyně startovaly v malé rundě.
Ema na DIPLOMAT a Ida s LANCELOT. V rámci
závodů se konala i řada otevřených soutěží CDN
a také paradrezurní soutěže.

Maďarské CDI3* přilákala jezdce ze Švédska,
Ruska a Británie. Právě zástupce švédské ekipy,
Mattias Jansson s nádherným hřebcem DAL-
WHINNIM (De Niro), ovládl suverénně malou
rundu. Ve volné jízdě dokonce překročil hranici
73 %. Na dalších místech už bylo těsněji. Druhou
příčku obsadila po první dva dny rakouská olym-
pionička Sonja Grossauer a DAVIGNIO. V kür se
na tuto pozici dostala maďarská Katalin Farkas
s ABSYNTHE.

Řada koní byla na obdélníku nervózní. V jeho
těsné blízkosti byl plně funkční vepřín, který hlí-
dalo deset psů na řetězech. Byl mezi nimi i náš
DIPLOMAT, který v pátek odmítal poslušnost
a výkon byl hodnocen pouhými 61,740 %. Nao-
pak zkušenější LANCELOT byl zcela v pohodě
a předvedení bez výraznějších chyb znamenalo
pro Idu Jančářovou solidní 5. místo za 63,210 %.

I v sobotním IM I se Idě na LANCELOT úloha
vydařila a výsledek byl shodný s pátkem. Také
DIPLOMAT se poněkud uklidnil a získal hodno-
cení 65,630 %. Tentokrát obsadil 5. příčku on.

V nedělní volné jízdě předvedl pěkný kür DI-
PLOMAT a s 67,120 % obsadil třetí místo i před
Sonjou Grossauer. Ida a LANCELOT získali
62,550 %.

Velké runda byla letos bez Čechů a Grand Prix
i Grand Prix Special s přehledem ovládla Britka
Kay Maxted na PRIVALDI (Gribaldi). V nedělním
Grand Prix kür udělala radost domácím Zsofia
Dallos, která zvítězila v sedle svého nováčka 
OXFORD.

Second první v Irsku
Z koní stáje Marka Šebesťáka, které jsme sle-

dovali v sedle s Jaroslavem Hatlou, udělal majite-
lům doposud největší radost SECOND SUPRE-
ME. Toho si jeho nová jezdkyně britská internaci-
onálka Pipa Funnell cení nejvíce a její odhad po-
tvrdila soutěž v irském Ballindenisku. Ta se kona-
la ve dnech 20. - 22. září a Pipa Funnell se v sed-
le SECOND SUPREME odhodlala ke startu
v CIC3*.

Na startu bylo 30 dvojic a SECOND SUPRE-
ME předvedl třetí nejlepší drezuru (73,6 %  - 39,6
bodů). V crossu i na parkuru již žádné další trest-
né zatížení nepřišlo a to se již nikomu ze startov-
ního pole nepodařilo. Dvojice zvítězila jasně před
trojicí irských jezdců, jejichž zatížení se pohybo-
valo mezi 54 až 58 body.

Nyní čeká SECOND SUPREME ještě obtížněj-
ší závod, kterým bude CCI3* v Boekelu ve dnech 
11. - 13. října.
Kompletní výsledky z Balindenisk naleznete na
www .ballindenisk.org

Letošní mistr ČR Lubomír Vrtek získal v Loš-
ticích na DIRÁNO i oblastní titul

Foto J. Němeček

Podzimní Loštice
Ve dnech 21. - 22. září hostil areál žadlovického

parku v Lošticích IX. ročník Podzimní military, které
bylo zároveň i Oblastní mistrovstvím dětí, juniorů
a seniorů. Do Loštic dorazilo 62 dvojic.

V hlavní soutěži CNC* (9 start.), která byla i ob-
lastním šampionátem seniorů, kraloval letos nepo-
ražený Lubomír Vrtek (SOUz Horní Heřmanice). Již
po drezurní zkoušce se s DIRÁNO ujal vedení. Dvě
chyby na parkuru ho odsunuly na 2. pozici za Ra-
kušanku Margit Appelt - SPACE JET. Třetí po prv-

ním dni skončil Petr Krejsa s REPLIKA (Farma pod
Lipou).

Nedělní cross s pořadím zamíchal. Pouze dvě
dvojice absolvovaly čistě. Jednou z nich byl právě
Lubomír Vrtek s DIRÁNO a druhou domácí Radko
Heidenreich na TIKSI. V konečném výsledku zvítě-
zil a i oblastním mistrem se stal Lubomír Vrtek - 
DIRÁNO. Pohár za druhé místo si odvezla rakous-
ká reprezentantka a třetí místo v CNC 1* a stříbr-
nou medaili v OM získal Radko Heidenreich.

Soutěž -ZL- byla zároveň oblastním mistrov-
stvím juniorů. Na startu bylo 19 dvojic. Po drezurní
zkoušce se do čela dostala Margit Appelt - SIR
SUPREME před  juniory Antonínem  Vrtkem  na
BATMAN (SOUz Horní Heřmanice) společně s In-
kou Saparovou na SL. FREGATA (JK Loštice).

Oba junioři absolvovali parkur bez tr. bodů a tím
se ujali vedení, protože Rakušanka chybovala. V te-
rénu absolvovalo devět dvojic bez penalizace
a podle očekávání i oba vedoucí jezdci. O titulu tak
rozhodl optimálnější čas v terénu. Zkušenější Anto-
nín Vrtek dorazil do cíle pouhých 6 s od ideálního
času a stal se tak mistrem severní Moravy. Inka Sa-
parová byla od limitu 12 s a tak o pořadí rozhodlo
šest vteřin v krossu. Margit Appelt měla problémy
i na této trati a tak se na třetí příčku v -ZL- posunul
Josef Wolf  na CELTIC (JK Mendelu v Brně).

S. Heidenreichová

CIC** Strzegom
O týden později se čeští jezdci v čele s Robertem

Pokorným vydali do Strzegomi. Zde se konaly sou-
těže pro 4leté, 5leté a 6leté koně a vyvrcholením
bylo CIC* a CIC2*. Mezi pětiletými získala v konku-
renci devíti dvojic 4. příčku Zuzana Šmídová na SIR
CHARLES (JS Permanent).

Celkem sedm českých dvojic startovalo v CIC*
a nejlépe si vedl Robert Pokorný na BOLINE, který
skončil pátý.

Stejný jezdec na RODEO AU HEUP nás zastou-
pil i v CIC** a zde získal mezi 26 koňmi 4. místo.
Kompletní výsledky naleznete na 
www.vsestrannost.cz 

Tři šampionáty v Borové
Letošní v pořadí již jedenáctý národní šampi-

onát pořádal JK Borová ve dnech 20. - 22. zá-
ří. O tituly se zde utkali jezdci na pony, děti
a mladí jezdci. Největší zájem byl o soutěž po-
ny, ke které nastoupila konkurence devíti dvo-
jic. Své výsadní postavení zde prokázala do-
mácí Barbora Kamírová na LIPTON SINAJ,
která s přehledem zvítězila v drezuře a své bo-
dové ohodnocení z obdélníku 48,24 již ničím
dalším nezatížila.
Stříbro získala Aneta
Regnardová na KU-
BA 3 (JK PAM) před
Eliškou Vítkovou
s PRETORIA EBO-
NY (SK Hlavice).

Děti byly na startu
pouze čtyři a i zde
rozhodovala o vítězi
drezura, ve které si
potřebný náskok vy-
tvořila Alžběta Vyštaj-
nová na DARRIUS
(JK Darex). Její titul
tak neohrozila ani
chyba na parkuru.
Stříbro si odvezla
Pavla Podhorná se
SOREPPO (JK M.
Bártové) před Zuza-
nou Hájkovou s AMO-
NAR (JK Betty).

I startovní pole
mladých jezdců bylo
skromné a o tituly se
do Borové dorazilo
utkat pouze pět dvo-
jic. Bohužel navíc
v průběhu soutěže
dvě jezdkyně od-
stoupily a tak medai-
le získali mladí jezdci
za dokončenou sou-
těž.

Po nejlepší drezuře a bezchybném krosu to
postihlo i favoritku soutěže Lucii Příhodovou na
EXOTIKA (JK PAM). Jezdkyně se tak musela
spokojit se svým druhým koněm ZACK, jehož
výsledek ale stačil pouze na stříbro. Ze zlaté me-
daile za rok 2013 se tak raduje Nikola Čeleďová
na NEVA (JK Humpolec) a bronz si odvezla
Kristýna Vávrová s EXPERT 1 (JK Beta Chráš-
ťany).

Stupně vítězů při MČR v Borové kategorie jezdců na pony: zlatá Barbora
Kamírová, stříbrná Aneta Regnardová a bronzová Eliška Vítková

Foto J. Malinovský

V Lanaken bez finále
Vynikajícím třetím místem zahájil vystoupení

šestiletých koní LEPUS (DarkBay) s Markem
Hentšelem na světovém šampionátu mladých ko-
ní v Lanaken, který se konal ve dnech 18. - 22. zá-
ří. Byl jediným z českých zástupců, který zvládl
kvalifikaci čistě a jako jediný si tak po prvním kole
udržel naději na postup do finále.

Druhý mezi šestiletými QUIMERO-M (Quidam
Sohn, Ondřej Zvára) měl bod za čas a to stačilo
jen na 111. příčku.Třetím v této kategorii byl LORD
D#OR (Lordanos) s Ladou Sobichovou, který po
chybě obsadil 126. místo.

Pětiletý CARISON (Campbel Czech, Marek
Hentšel) inkasoval 22 a byl na konci výsledkové
listiny. Druhá pětiletá TUAL BLUE (Chacco-Blue,
Ondřej Zvára) skončila v zahajovací soutěži s chy-
bou 63. A konečně sedmiletý CLIFFORD Z (Cas-
siano) s Vladimírem Treterou byl v 1. kvalifikaci ta-
ké s chybou 88.

Ve druhých kolech ale bohužel všichni naši zá-
stupci chybovali a to v Lanaken znamená jediné -
start v sobotních cenách útěchy. Ani zde se však
žádný z našich zástupců neprosadil. Kompletní vý-
sledky na www.scgvisual.com
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Dvacet let v Lysé nad Labem

Výstava Kůň v Lysé nad Labem je již po dvě
desetiletí pilířem hipologického kalendáře
České republiky. Jejím zakladatelem byla

společnost In Expo Group, která v roce 1994 vyu-
žila pro svůj záměr nově vzniklé výstaviště a věno-
vala tak městu Lysá nad Labem po dostihovém zá-
vodišti i další koňskou tradici.

Po 18 ročnících převzalo výstavu samo Výsta-
viště Lysá a tradice tak dospěla i k 20. jubilejnímu
ročníku. Výstava Kůň 2013 ve dnech 20. - 22. září
byla současně i premiérou další, v pořadí již třetí
výstavní haly. Prostředí tak bylo ještě více zdoko-

naleno a výstaviště již rozhodně nemusí být kritizo-
váno za stísněnost. Od pátého ročníku jsem jed-
ním ze spoluorganizátorů výstavy a tak intenzivně
vnímám všechny její klady i zápory.

Jednoznačné klady plní výstava po celých dva-
cet let v popularizaci koní pro širokou laickou ve-
řejnost. Dokládá to i stálá divácká přízeň.Tu mohou
výstavě koní v Lysé závidět i významně populár-
nější sporty.

Patnáct let sleduji, jak soukromí chovatelé rozši-
řují v ČR kaleidoskop chovaných plemen. Návštěv-
níci v Lysé tak mohou vidět naživo koně, které jsme

v dobách socialismu znali pouze
ze zahraničních časopisů. Stejně
tak čerpám energii z nadšení řady
chovatelů, kteří jsou ochotni pre-
zentaci svých koní věnovat čas,
peníze a často i dovolenou.

Výstava mi umožňuje i únik
z „klece” sportovního jezdectví,
která je mi čím dál více těsnější.
Lysá mi zprostředkovává i kon-
takt se skutečnou koňařinou,
v převážné části sportovní spo-
lečnosti již dávno zapomenutou,
či lépe řečeno nikdy neobjeve-
nou. Tu dnes nejlépe reprezentu-
jí chovatelé chladnokrevných ple-
men ať ti soukromí, či ze státních
hřebčinců.

Na druhé straně řada prezen-
tací koní pod sedlem pouze de-
monstruje absenci české jezdec-
ké doktríny a většina předvedení
(i těch rádoby klasických) stále
více sklouzává do cirkusového
eskamotérství. A naopak para-
doxně mnohdy právě představi-
telé cirkusové školy byli a jsou ví-

ce klasičtí. Laické veřejnosti je to ale jedno a je-
jich nadšení propuká při každém zamávání ko-
pyty.

Po dvacet let však nikdy nezklamali staroklad-
rubští koně. Ti jsou důkazem, že staletá tradice se-
bou nese koňařinu navzdory všemu. Ani letos tomu
nebylo jinak. Doufejme, že starokladrubáci budou
i nadále stálicí a to nejenom v Lysé. Přes vše, co
o Národním hřebčínu čteme a slyšíme ve sdělova-
cích prostředcích. ing. Cyril Neumann

Osobností výstavy Kůň 2013 se stal fotograf
Pavel Diaz. Do síně slávy ho uvedl jeden 
z organizátorů Libor Hloušek.
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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

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

Pronájem 
turnajových 

boxů

Tel: 728 162 407  ●● www.mrzena.eu

Smutná zpráva dorazila z Bratislavy, kde 11. zá-
ří zemřel po těžké nemoci ve věku 68 let meziná-
rodní rozhodčí a člen skokové komise FEI Peter
Herchel. Kariéra mezinárodního rozhodčího Pete-
ra Herchela začala v roce 1985 a jedním z důleži-
tých vyvrcholení byla jeho účast v týmu rozhod-
čích při OH 2000 v Sydney. Jeho dokonalá jazyko-
vá vybavenost udělala z Petera Herchela žádanou
osobnost na mnoha mezinárodních mítincích. Po-
chopitelně nechyběl ani na žádném CSIO Brati-

slava. Soustrast s úmrtím Petera Herchela vyjádřil rodině i Slovenské fe-
deraci předseda skokové komise FEI John Roche.

Na šampionátu mladých koní v Zangersheide získal titul mezi šestiletý-
mi irský hřebec BARNIKE (Baldwin-B) v sedle s Allenen Bertramem

Fieracavalli 2013 je za dveřmi
Již 115. ročník má na programu nejstarší hipologická výstava, kterou pod

názvem Fieracavalli navštěvují v italské Veroně každoročně desítky tisíc 
návštěvníků. Letos je na programu ve dnech 7. - 11. listopadu a stejně jako
v minulých letech se zde bude konat Světový pohár ve skákání a spřežení.

Pořadatelé se pokusí o rekord a doufají, že počet návštěvníků překročí loň-
ských 156 000. Na ploše téměř 100 000m2 pro ně bude vystavovat přes 600
vystavovatelů z více jak dvaceti zemí a chovatelé představí téměř 2 500 koní
60 plemen. Veškeré podrobnosti o výstavě Fieracavalli 2013 naleznete na
www.fieracavalli.it

Foto FEI


