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Skokový pohár a globální oteplování
Český Skokový pohár 2014 je opět pronásledován rozmary počasí. Třetí kolo v Ostravě bylo pro
intenzivní déšť zrušeno a průběh následné Velké ceny Kolína na Ptýrově pošramotil u nás
doposud nevídaný klimatický incident. Zda byl nápor větru natolik silný, že se zřícení stáje
a ohrožení životů a zdraví lidí i koní skutečně nedalo zabránit, bude určitě ještě předmětem
následných diskuzí.

V Ostravě ještě včas
Třetí kolo Skokového poháru, které se mělo
konat v Ostravě, opět překazilo počasí. Značné
komplikace se daly předpokládat již ve čtvrtek
15. května, kdy meteorologové vyhlásili důrazné
varování před silnými dešti především v oblasti
severní Moravy, které by mohly i rozvodnit
lokální potoky a říčky. Varování přišlo sice na
poslední chvíli, ale naštěstí přeci jen včas.
Pořadatelé třetího kola Skokového poháru tak
stihli soutěžící chystající se na cestu do Ostravy
ještě zastavit. Velká cena Ostravy pak byla
následně přeložena na 22. - 24. srpna.
Přesto, že vše dopadlo ještě relativně dobře,
si hlavní organizátor závodů Pavel Hudeček
JEZDCI postěžoval: „Až do středy 14. května
jsme trávníky kropili, protože na severní Moravě
panovalo již šest týdnů sucho. Vše bylo
perfektně připraveno a na 50. ročník Velké ceny

Ostravy se všichni těšili. V průběhu středy
začalo pršet, ale jen mírně, a tak jsme byli klidní.
Ze středy na čtvrtek přišly ale intenzivní lijáky
a především varovná prognóza na další čtyři
dny. Závody jsme sice zrušili včas, ale
pochopitelně řada nákladů (turnajové boxy,
zapůjčená výzdoba parkuru apod.), již byla
vynaložena. A od pondělí bylo zase léto. Pro
Velkou cenu Ostravy jsme si vybrali jediný
naprosto klimaticky strašný víkend.”

Tornádo na Ptýrově
Kdo četl o týden později v sobotu 24. května
ráno pečlivě Lidové noviny, dozvěděl se, že
již řadu let vědci tvrdí, že díky globálnímu
oteplování Země se tropické bouře, cyklony
a tornáda každoročně posouvají o cca 60 km
severněji od rovníku.
Nikdo by v té chvíli netušil, že právě ten
(Pokračování na str. 2)

Foto Dan Towers/FEI

Kdo bude místo
Lucie Spiwokové?
Na vlastní žádost odchází k 30. červnu
z funkce generálního sekretáře ČJF Lucie
Spiwoková. Náplní práce generálního sekretáře je vedle řízení sekretariátu příprava
všech jednání ČJF, administrativní podpora
VV a manažerů komisí, součinnost VV s komisemi (včetně DiK ČJF), komunikace s FEI
a zahraničními federacemi, komunikace se
státními úřady (MŠMT – kompletní agenda
dotací, Státní veterinární správa – kompletní
agenda vet.podmínek), komunikace s chovatelskými svazy, ČOV a ČUS a také všeobecná administrativa.
ČJF vypsala konkursní řízení na její místo
a zájemci mohli přihlášky posílat do
20. května. Zatím víme, že se několik
zájemců ozvalo, ale zda jejich
kvalita dosahuje Lucie Spiwokové
zatím není známo.

Inzerce

100 dní do zahájení SJH v Normandii
Unikátní umělecké dílo vytvořil na slavné normandské pláži v zálivu Mont St. Michel francouzský
umělec Christopher Dumont. Číslovka 100, která 15. května připomněla počet dní, které v té chvíli
dělily jezdce od zahájení SJH v Normandii (23. srpna), byla vytvořena z otisků koňských kopyt
velkých téměř 5 m2. Na nápisu pracoval tým téměř 20 lidí, kteří bojovali s časem tak, aby mohla
být fotografie obří stovky pořízena dříve, než příliv opět vše smyje. Video z celé akce naleznete na
www.jezdec.cz
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Skokový pohár....
(Dokončení ze str. 1)
den získá tato hypotéza na Ptýrově další
důkaz.

Štěstí v neštěstí
Závody měly za sebou již třetí den a oblasti se
zatím vyhnuly předpovídané silné přívalové
deště, které od pátku komplikovaly život po celých středních Čechách. V sobotu večer ale
došlo i na Ptýrov. Na programu byla ještě závěrečná -ST**-, která měla za sebou cca třetinu
startujících. Nebe nad Ptýrovem se však náhle
zatáhlo a předbouřkový poryv větru přišel
nejenom s velkou intenzitou, ale především
velmi bleskově.
Následkem bylo, že jedna z turnajových stájí
byla společně s cca 30 boxy nadzvednuta do
výšky a než stačila dopadnout zpět, řada
vyděšených koní uprchla na přilehlé louky.
Bohužel většině se to nepodařilo, stejně jako
několika lidem, kteří právě v té chvíli ve stájích
připravovali koně ke startu.
V nastalém chaosu, kdy se ze změti trosek
stáje snažili koně osvobodit, bylo až neuvěřitelným štěstím, že nikdo z lidí ani koní nebyl
fatálně zraněn. Většina koní dopadla relativně
dobře, ale pro mnohé z nich závody skončily.
Jedním z nejvíce postižených je PERRY 1 Jakuba Novotného, který se tak dobře prezentoval
v Martinicích. Potlučené koně z Ptýrova odvezla
i stáj bratrů Studničkových a v neděli zůstala
doma i SARAH SUN Josefa Pařenici. Jen zázrakem se nic strašného nepřihodilo v troskách
uvězněným lidem, ale několik z nich raději
absolvovalo preventivní lékařskou prohlídku.

CORNADA až za tmy
Pochytat vyděšené stádo koní, mezi kterými
byla řada hřebců a z nichž navíc většina neměla
ani ohlávku, bylo obtížné. Zapojil se každý, kdo
s koňmi umí. I tak se několika z nich podařilo
uprchnout daleko od areálu. Rekordmankou
byla vítězka z Olomouce klisna CORNADA K
Jiřího Papouška, která byla chycena těsně před
soumrakem okolo 21. hodiny večer přes 20 km
od Ptýrova. Jiří Papoušek měl ale štěstí. Jeho
stájové jedničce se na útěku nic nestalo a v neděli to dokázala účastí ve finále i konečným
10. místem.

Může za to někdo?

I

ncident na Ptýrově otevřel zásadní
otázku. Soutěžní jezdectví v ČR již
dávno přerostlo zájmovou činnost. Vedle
zbudování řady velkolepých areálů, atraktivity
seriálových soutěží a s nimi spojenou výrazně
zvýšenou celospolečenskou medializací, k tomu významně přispěla ochota jezdců a majitelů investovat do jezdectví obrovské prostředky.
I když pomineme etický rozměr této investice (týká živých zvířat), veškeré toto bohatství se pravidelně koncentruje do soutěžních míst. Komfort ze strany pořadatelů se
sice postupně zvyšuje, ale na střediska s desítkami stacionárních soutěžních boxů si
budeme ještě muset pár let počkat. (Martinice
jsou zatím výjimkou). Koně, kteří představují
zdaleka největší ekonomickou položku tohoto
bohatství, tak budou ještě řadu sezón odkázáni na přenosné turnajové boxy.
Po incidentu na Ptýrově bude jejich kvalita
určitě podrobena přísnějším měřítkům. Všichni víme, že především v letních měsících v nich
koně často trpí vedrem, jindy jsou postaveny
na nevhodných místech. Mnoho jezdců se
v minulosti ke koním brodilo dešťovou vodou.
Na Ptýrově se stalo to nejhorší. Zda byl
nápor větru natolik silný, že se nedalo zřícení
stáje předvídat, anebo mají pravdu ti, kteří
tvrdí, že vinu neslo lajdácké upevnění stanu,
bude jistě předmětem šetření.
Situace z Ptýrova je ale výzvou i k ČJF
a rozhodčím soutěží. V dnešní době předpovědních meteorologických modelů se dá vývoj
počasí v soutěžním místě v horizontu hodin
předpovědět téměř s jistotou. Zda vystavit
koně a jezdce meteorologickému riziku, je i jejich zodpovědností.
ing. Cyril Neumann

Foto K. Návojová
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Velká cena Kolína
V neděli na Ptýrově připomínaly sobotní
drama již pouze trosky stáje. Povrch zvládl
rozmar počasí tradičně dobře a třetí kolo
Skokového poháru tak mohlo pokračovat Velkou
cenou Kolína (-T*-).
K soutěži nastoupilo 37 dvojic. Pochvalu si vysloužila i stavitelská dvojice Václav Drbal a Jan
Šíma, kteří připravili jezdcům kurs odpovídající
obtížnosti. Divácky i jezdecky zajímavá byla
především oblouková distanc mezi skoky 7 (tripFoto K. Návojová

Z vítězství Velké ceny Kolína se na Ptýrově
radoval opavský Jiří Hruška (MR. VOX Agromarket H+B)

3

lebaar), 8 (stacionáta) a 9 (oxer)
Foto K. Návojová
se vzdálenostmi 22 a 26 metrů.
Jízda dopředu je na našich
kolbištích potřeba a právě tato
řada to potvrdila. Kdo se nebál
a pravidelně cválal dopředu,
neměl většinou žádný problém.
Kdo však cvalu nevěřil a do druhé
vzdálenosti nacpal skok (či dva)
navíc, měl většinou problém.
Na vyučující video by si zasloužila umístit především ve
Skokovém poháru i po VC Kolína
vedoucí dvojice Denisa Bittnerová
VANESSA 5 (Bioveta), která řadu zvládla skutečně ukázkově.
Nebyla ale jediná a tak i mnozí
další připravili divákům krásný
zážitek.
Pochvalu zaslouží ve Velké
ceně Skokového poháru poprvé
startující juniorka Nicola Grünthalová na LEANDRO S (Opřetice), která s přehledem získala
nulu a tudíž i postup do finále.
Nul bylo nakonec osm a dva
jezdci postoupili do finále pouze
s penalizací za čas. V nejlepším
světle se předvedl i NORMAN 1
a Ondřej Nágr (Mariánské Lázně),
či hned s double finálovou účastí
opavský Jiří Hruška (ESPRI 2, Úspěšnou Pohárovou premiéru absolvovala při VC Kolína
MR. VOX Agromarket H+B).
sedmá umístěná Nicole Grünthalová (LEANDRO S). Navíc se
Pěkný základní parkur předvedl v sedle NIAGARA LA JUST radovala i z prvenství ve Finále
i přes chybu na posledním skoku Czech Junior Cup.
Jiří Luža s LAND REBEL-S
poslední dvakrát bezchybný Ondřej Nágr
(Schneider Plzeň), ale spokojeni mohli být další
s NORMAN 1.
účastníci finále např. Jan Pilecký (CLINTON,
Třetí místo průběžného pořadí SP 2014
Bílichov) nebo Vladimír Tretera (QUENTIN 6,
zaujímá po VC Kolína Josef Pařenica, který
Stáj Tretera).
také, jako Denisa Bittnerová, vždy bodoval. I na
Denisa se vzdaluje
Ptýrově bojoval o příčky nejvyšší. Finále jako
Finále absolvovalo nakonec osm dvojic čistě
nejlepší ze základního kola dokonce uzavíral,
a dvě nuly se objevily na kontě čtyř dvojic.
ale dvě chyb ho nakonec srazily až na 12. příčku.
Nejrychlejší z nich byl Jiří Hruška na MR. VOX
Spokojená Grünthalová
Agromarket H+B. Na druhém místě skončila
Ze 7. místa se nakonec radovala ve finále
Denisa Bittnerová (VANESSA), která zatím
jednou chybující Nicola Grünthalová. Ta tak své
bodovala vždy a je zatím bezkonkurenčně první
ptýrovské vystoupení korunovala, protože
v průběžném bodování SP 2014. Společně
úspěšná byla i v předcházejícím finále Czech
s nimi vystoupal na stupně vítězů 17letý
Junior Cup, ve kterém zvítězila na NIAGARA LA
junior Daniel Uleščenko (MOON RAY, JK
JUST.
Prevalent). Těsně pod stupni vítězů zůstal

Jezdilo se na Trojském ostrově
V sobotu 24. května se na Trojský ostrov
vrátily po loňských povodních jezdecké soutěže.
Zmizely ale další stromy, které lemovaly lávku
přes Vltavu a místo je opět poněkud smutnější.
Pořadatel z Jezdecké společnosti Císařský
ostrov udělal vše pro to, aby bylo kolbiště
v pořádku, ale v pátek večer se přes Prahu
převalila vlna přívalových dešťů, které situaci

značně zkomplikovaly. Přes několik rozsáhlých
louží byl povrch ještě únosný a stavitel vybral
místa, kudy mohly být parkury vedeny.
Jedenáctý ročník seriálu soutěží pro pony
O pohár Prahy tak mohlo být zahájen. Prvním kolem byl tradičně ponyhandicap -L-, ve
kterém mezi 12 dvojicemi zvítězila Lucie
Melmerová na MORAVIA (JK Equueleus) před

Vítězkou prvního kola (-LP-) XI. ročníku O pohár
Prahy se na Trojském ostrově stala Lucie
Melmerová na MORAVIA (JK Equuleus Praha)

V sobotu 24. května se po roce, díky XI. ročníku seriálu O pohár Prahy, vrátily na Trojský ostrov
jezdecké soutěže

Sofií Najmanovou n NIGHTBEAUTY T (JK
Mariánovice) a Kristýnou Chmelovou na BOND
(Branaldi).
Po pony přišli na řadu koně a ke dvěma
odpoledním soutěžím dorazilo na ostrov dalších
téměř padesát koní.
Druhé kolo O pohár Prahy se koná 7. června
v zámeckém areálu Ctěnice v Praze 9 - Vinoři.
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Ze zahraničí

Evropský Furusiyya Cup 2014
Furusiyya Cup se
v obou evropských
divizích rozeběhl na
plné obrátky. V uplynulých 14 dnech se
konala hned tři kola.
První divize soutěžila
v La Baule a Římě,
druhá pak pokračovala
v
dánském
Odensee.
První divize pokračuje tento víkend v St.
Gallen (SUI) a druhá
v Lisabonu (POR). Ve
dnech 5. - 8. června
se do bojů o pohárové body zapojí i český tým, který se k zisku
Furusiyya bodů poprvé přihlásil do polských
Sopot.

La Baulle
Ve svatostánku francouzského skokového
jezdectví, v atlantském přístavu La Baule, se
16. května jezdilo druhé kolo 1. evropské divize
Furusiyya FEI Nations Cup. Na startu se
představilo osm týmů, ale jen pět z nich, Belgie,
Francie, Irsko, Španělsko a Švýcarsko, mohlo
počítat s kvalifikačními body pro barcelonské
finále.
Autorem parkuru byl renomovaný domácí
stavitel a někdejší skvělý jezdec Frédéric
Cottier. Na velkém kolbišti s perfektním
trávníkem bylo hned několik neuralgických
bodů. V první třetině to byl dvojskok, sestávající
z mohutného červenobílého oxeru a z vysoké
stacionáty s bazénem. Hodně chyb bylo na
širokém vodním příkopu a nejtěžším oříškem byl
trojskok v závěrečné fázi, stacionáta – oxer –
stacionáta. Čas byl tentokrát milosrdný.

Francie vers. Belgie
První kolo se z počátku velmi dobře vyvíjelo
pro domácí. Jejich první dva jezdci Pénélope
Leprevost s 11letou bělkou DAME BLANCHE
VAN ARENBERG (Clinton) a Aymeric de Ponnat
s hřebcem ARMITAGES BOY (Armitage) byli za
nadšeného ohlasu publika naprosto suverénní.
Zato na Belgičany, když Francois Mathy Jr.
s 11letou hnědkou POLINSKA DES ISLES
(Diamant de Semilly) shodil tři skoky, by v tu
chvíli nevsadil nikdo.
Domácím divákům jejich euforie trochu
opadla, když Jerome Hurel s 10letým ryzákem
QUARTZ ROUGE (Ultimo van Ter Mounde),
doskočil na pásku vodního příkopu.
Belgičtí mladíci, druhý z dvacetiletých dvojčat
Philippaertsových, v posledních měsících méně
viditelný Olivier s holštýnským běloušem
CABRIO VAN DE HEFFINCK (Cassini I) a také
osmnáctiletý Jos Verlooy s 11letým hnědákem
DOMINO (Thunder van de Zuuthoeve), zůstali
po krásných parkurech bez chyby. Bezchybným
výkonem je podpořil i zkušený finišman Gregory
Wathelet s 9letým ryzákem SEA COAST
FORLAP (Querlybet Hero) a Belgičané končili
první kolo s nulou.
Odpovědnost za francouzský výsledek měl na
bedrech Kevin Staut se 13letým valachem
REVEUR DE HURTEBISE HDC (Kashmir van
Schuttershof). Jenže tomu spadl hned druhý
skok a další mohutný povzdech se ozval, když
padala bariéra z oxeru ve dvojskoku. Po prvním
kole vedli s nulou Belgičané a Francouzi měli
čtyři body. Irové, Švýcaři a Britové nasbírali osm,
Španělé, Holanďané a hostující Brazilci dvanáct
bodů.
Druhé kolo začalo podobně jako to první.
První dva Francouzi šli čistě a k nadšení ochozů
se k nim přidal i Jerome Hurel. Kevin Staut mohl
zůstat doma a na závěrečném kontě domácích
zůstaly čtyři body.
Belgičanům shodil dva skoky nejen François
Mathy, ale také Jos Verlooy. Přestože zbývající
členové týmu zůstali bez chyby, osm bodů
znamenalo konečnou druhou příčku.
Irové a Britové si připsali už jen jednu chybu
a s dvanácti body obsadili dělené třetí místo.

Pátí se šestnácti body byli ex equo Španělé,
Brazilci a Holanďané. S dvaceti body zbyla na
před dvěmi týdny suverénní Švýcary poslední
osmá příčka.

Sedm nul
Sedmi jezdcům se podařilo přejít obě kola
s nulou. Z vítězného týmu to byli Pénélope
Leprevost a Aymeric de Ponnat a z Belgičanů
Olivier Philippaerts a Gregory Wathelet. Dvakrát
úspěšný byl i Španěl Sergio Alvarez Moya s běloušem CARLO, Brazilec Marlon Módolo Zanotelli s holštýnem AD CLOUWNI a Holanďan
Jur Vrieling s hřebcem VDL BUBALU.
Kompletní výsledky na
www.labaule-cheval.com

Řím
V pátek 23. května bylo v Římě na pořadu již
třetí kolo série Furusiyya FEI Nations Cup Divize
1. Pro body si přijeli Francouzi, Holanďané,
Britové, Němci a Ukrajinci. Nebodujícím účastníkem 1. divize byli Belgičané, hostovali domácí
Italové a napoprvé také reprezentanti Kataru.
Parkur stavěl renomovaný domácí designer
Uliano Vezzani.
Profily překážek prezentovaly buď slavnou
římskou historii anebo současné sponzory. Celý
kurz byl velmi náročný a jeho obtížnost gradovala v závěrečné fázi. S poslední řadou,
široký oxer s bazénem a po šesti cvalových
skocích dvojskok, vysoká stacionáta – mohutný
oxer, měla problémy většina startujících. Často
padala i závěrečná stacionáta.
Přes první kolo se nejlépe dostali Britové
a i když jeden z nich udělal pět chyb, ostatní šli
čistě. Za nimi se čtyřmi body postupovali Němci
a Belgičané, Holanďané měli pět a Katar třináct.
Francie stejně jako Ukrajina sedmnáct a Itálie
dvacet čtyři.

Belgičtí mladíci útočí
Ve druhém kole se přestalo dařit Britům, kteří
všichni chybovali a body přibývaly i Němcům.
Hororový začátek měli Belgičané, když nejzkušenější z nich, Ludo Philippaerts s 12letým
hnědákem CHALLENGE V. BEGINAKKER
(Chellano), shodil šest skoků. S tím se ale nechtěli smířit belgičtí mladíci.
Především v Praze již druhým rokem známý
třicetiletý Niels Bruynseels s francouzským
hřebcem POMMEAU DU HEUP (Helios de la
Cour) po nádherném parkuru zopakoval nulu

Foto FEI

Členem vítězného týmu Francie byl v La Baule i Aymeric de Ponnat na ARMITAGES BOY,
kteři k vítězství přispěli dvěma nulami
z prvního kola. A totéž dokázal při svém prvním
startu v Poháru národů i dvacetiletý Constant
van Paesschen s bílým hřebcem CITIZENGUARD TOSCAN DE SAINTE (Surcouf
de Reve). Výborný byl i dvacetiletý Ludův syn
Nicola Philippaerts s 9letým hnědákem
FOREVER D ARCO TER LINDEN (Darco), který
chyboval jen jednou a Belgičané končili s osmi
body.
Krok s nimi drželi jen Holanďané. Bez chyby
byl jak Jeroen Dubbeldam s hnědákem ZENITH
SFN (Rash R), tak i Maikel van der Vleuten
s hřebcem VDL GROEP VERDI NOP (Quidam
de Revel). Trochu to zkomplikoval devíti body
Jur Vrieling s 14letým VDL BUBALU (Baloubet
Foto Stefano Secchi/FEI

K prvenství Belgie v Římě pomohl významným dílem dvěma nulami, po dva roky již v Praze
trénující, Niels Bruynseels na POMMEAU DU HEUP.
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du Rouet). Ale pokud by stejně jako v prvém
kole zůstal bez chyby Gerco Schröder s hřebcem GLOCK'S LONDON (Nabab de Reve),
vyhráli by Holanďané. Gerco všechny napínal
až k poslednímu skoku. Ten mu ale spadl a Holanďané měli celkem devět bodů.
Třetí Němci, přes dvojitou nulu Ludgera
Beerbauma s bělkou CHIARA (Contender),
nasbírali dvanáct a čtvrtí Britové dvacet.
Ukrajinci nashromáždili dvacet tři a Francouzi
navzdory dvakrát bezchybné Pénélope Leprevost s 9letou ryzkou FLORA DE MARIPOSA
(For Pleasure) dvacet pět bodů. Reprezentanti
Kataru končili s šestadvaceti body a domácí
Italové měli třicet šest.
Další výsledky hledejte na straně:
www.piazzadisiena.com
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Foto Annette Boe Østergaard/FEI

Furusiyya FEI Nations Cup evropské
divize 1 po třetím kole v Římě: 1. Francie –
245, 2. Belgie – 165, 3. Švýcarsko – 150,
4. Španělsko – 112,50, 5. Nizozemsko – 90,
6. Německo – 80, 7. Irsko – 75, 8. Velká Británie – 70, 9. Ukrajina – 60, 10. Švédsko – 50

Odensee
V rodišti světoznámého pohádkáře Hanse
Christiana Andersena, ve třetím největším dánském městě Odense, se v pátek 16. května
třináctka národních týmů utkala ve druhém kole
Furusiyya FEI Nations Cup evropské divize 2.
Země mající zastoupení v 1. divizi povětšinou daly příležitost mladým perspektivním
jezdcům. Zúčastnily se i dva zámořské týmy
z Austrálie a Chile. Bodovaly zde Dánsko,
Norsko a Polsko.

Andersen ve vodě
Autorem parkuru byl domácí designer Bo Bak
Andersen. Jezdilo se na prostorném kolbišti
s moderním pískovým povrchem.
V prvním kole excelovali všichni čtyři bezchybní Švýcaři. V závěsu se drželi mladí Britové
se čtyřmi body, Francouzi a Holanďané měli
osm. Dvanáct bodů bylo na kontě pěti týmů, ale
protože do druhého kola mohly postoupit jen
čtyři z nich, rozhodoval součet dosažených časů. Ten měli nejpomalejší reprezentanti pořadatelské země. Na Dány tak zbyla devátá
příčka. Pikantní na tom bylo, že původně měli
docela velké ambice a oporou jejich družstva
měl být stavitelův syn Lars Bak Andersen. Jeho
9letý holštýn CONTE COULEUR po zpočátku
bezproblémovém průběhu náhle zastavil před

Pohár národů druhé evropské divize v Odense vyhrál mladý tým z Velké Británie ve složení
(zleva): Tim Page, Holly Gillott, šéf ekipy Di Lampard, Harriet Nuttall a Jessie Drea
vodou a svého jezdce odložil doprostřed
příkopu.
Druhým diskvalifikovaným byl z podobného
důvodu první jezdec tříčlenného chilského týmu,
který spadl doprostřed oxeru. Jeho kolegové už
nestartovali a Chile skončila poslední. Desátí byli
současně Norové a Poláci se šestnácti body
a předposlední Italové měli dvacet.

Britové na Irech
Ve druhém kole se Švýcarům začaly kupit
chyby a od hlubšího propadu je zachránila až
finišmanka Janika Sprunger. Obstáli Britové, kteří
si připsali už jen osm bodů a poslední z nich ani
nemusela na start.
Zvítězila Velká Británie s dvanácti body
a druhé místo obsadili shodně Švýcaři,
Belgičané a Francouzi se šestnácti body. Pátí
Švédové měli dvacet, šestí Australané dvacet
čtyři, sedmí Irové dvacet osm a osmí Holanďané
třicet šest bodů.

Vítězný tým, ve kterém všichni čtyři sedlali
irské koně, startoval ve složení: Holly Gilliott DOUGIE DOUGLAS (0/0), Tim Page - SANTA
CRUISE (16/4), Harriet Nuttall - A TOUCH OF
IMPERIOUS (0/4), Jessie Drea - TOUCHABLE
(4/DNS).
Obě kola bez chyby přešli čtyři jezdci.
Angličanka Holly Gilliott s 9letým ryzákem
DOUGIE DOUGLAS, Švýcarka Janika Sprunger s 9letým hřebcem ARIS CMS, Švédka
Angelica Augustsson s 10letým oldenburským QUITE EASY a Francouz Frédéric David
s 10letým ryzákem EQUADOR VAN'T
ROOSACKER.
Furusiyya FEI Nations Cup evropské
divize 2 po druhém kole v Odense: 1. Polsko – 135; 2. Finsko – 100; 3. Dánsko – 100;
4. Rakousko – 90; 5. Norsko – 85; 6. Itálie –
80; 7. Slovensko - 61,66; 8. Rusko – 61,66; 9. Maďarsko – 40

Totilasův comeback
Na tříhvězdičkovém CDI v belgickém městě
Kappelen se zcela nenápadně po dvouleté
odmlce objevil někdejší zázračný černý hřebec,
dnes už 14letý TOTILAS (Gribaldi).
V sedle s Matthiasem Alexanderem Rathem
v zahajovací Grand Prix zvítězil se ziskem
78,680 % a jeho odstup od druhé Švédky Jennie
Larsson s 10letou ZIRCOON SPRING FLOWER
byl sedm procent.
Všechny své soupeře pokořil i v Grand Prix
Spécial, ve které získal 82,721 %. Druhý za ním,
belgický internacionál Jeroen Devroe s 10letou
hnědkou ERES DL, měl o 13 % méně. V závěrečné GP KÜR už nestartoval.
TOTILAS absolvoval obě úlohy s velkým
nasazením a oproti jeho předešlým vystoupením občas i s delším krkem. Nebylo to zcela
bez chyb. V GP se mu nepovedla série 1 – 1
a problematická byla i jedna z piruet. Vyvažovala to však krásná pasáž, bezchybné traverzály a excelentní piaffa. Ani prodloužený klus
nepůsobil nijak zvlášť exaltovaně. Můžeme se
tak těšit na jeho vystoupení na CHIO v Cáchách.
Pokud by se mu návrat skutečně vydařil, Němci
by tak vedle Helen Langehanenberg – DAMON
HILL a Kristiny Sprehe – DESPERADOS, měli
třetí špičkovou dvojici a na letních Světových
hrách by sotva nalezli soupeře.
Video Totilas v Kappelen naleznete na
www.jezdec.cz

Zahraniční rubrika tentokrát
i na straně 8

Foto Fiona Scott-Maxwell/FEI

Třetím kolem pokračoval i FEI Nations Cup ve všestrannosti v britském Houghton Hall ve dnech
22. - 25. května. Po Francii (Fontainebleau), Velké Británii (Ballindenisk) se tentokrát z vítězství
radovali jezdci Nového Zélandu. V týmu byl i nestárnoucí Mark Todd (58) na CAMPINO (foto),
který v Houghton International Horse Trials zvítězil i individuálním hodnocení. V průběžném vedení
série je Francie společně s Velkou Británií (27 bodů), jejichž týmy zatím bodovaly ve všech třech
kolech. Čtvrtý FEI Nations Cup se koná při CICO3* ve Strzegomi 26. - 29. června. Kompletní
výsledky z Houghton Hall na www.houghtoninternational.co.uk
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Rozhodne Strzegom
První krok do Normandie udělal konečně Jaroslav Hatla a byl to krok nesmírně
vydařený.
Jak jsme informovali v minulém JEZDCI ve
stáji Jaroslava Hatly je nový kůň, kterým je
švédský teplokrevník FERNET AF KREFFE.
Hned několik dní po jeho přesídlení do Čech se
s ním náš olympionik vydal na zkoušku do
polského Racot, kde startoval v CNC2*.
Drezuru zde zvládl na 45 bodů, parkur čistě.
Bezproblémový byl pro naši dvojici podle
očekávání i kros, ale Jaroslav Hatla jel velmi
treninkovým tempem a po penalizaci za čas
skončil na 8. místě.

Petr Veselovský zvládl drezuru za 65,20
bodů. V krosu pak dojel až k překážce č. 23, kde
uprostřed náročné kombinace vybočil. Protože
i pro něho byla hlavním cílem v té chvíli ztracená
kvalifikace, ze soutěže ihned odstoupil.
Oba koně jsou však v pořádku (podezření
u GOMBY se naštěstí nepotvrdilo) a v plánu je
nyní další kvalifikační pokus při CCI3* ve
Strzegomi.

Foto J. Gebauer

Vítězství v Dunakeszi
Treninkové tempo mělo svůj důvod, protože
hned následující víkend se Jar. Hatla vydal již
ke skutečné zkoušce a ve dnech 23. - 25.
května absolvoval v maďarském Dunakeszi
soutěž CIC3*.
Maďarský pořadatel se na soutěžní scéně
vyskytuje druhým rokem, a jak nám náš
reprezentant sdělil, závodiště, trať i celé prostředí je na vysoké úrovni.
Naše dvojice předvedla v konkurenci 20 koní
třetí nejlepší drezuru (49,60), nejlepší kros
a bezchybný parkur. V součtu z toho pak bylo
nejenom vítězství v soutěži, ale především
první splněná kvalifikace pro Normandii.
Nyní potřebuje Jaroslav Hatla ještě jeden
výsledek ze soutěže CCI3*. O ten se pokusí při
CCIO3* ve Strzegomi 26. - 29. června, ale před
tím ještě treninkově absolvuje CIC3* v Luhmühlenu (12. - 15. června).

Těžký Saumur
Dvojice dalších adeptů pro Normandii Martin
Machovec a Petr Veselovský se rozhodli splnit
podmínku komise všestrannosti a vydali se ve
dnech 22. - 25. května k další kvalifikaci na
CCI3* do Saumur.
Bohužel ani jeden z našich jezdců druhou
kvalifikaci nesplnil. Martin Mainvald a GOMBA
absolvovali drezuru za 66,80 bodů. Překonali
i celou trať krosu, ovšem s jednou dvacítkou za
vybočení a penalizací za čas 36,80 bodů.
Martin Mainvald pak pro mírné podezření
z namožení úponu šlachy a vzhledem k tomu,
že výsledek již nemohl být započítán jako
kvalifikace pro SJH k závěrečnému parkuru
nenastoupil. Podle vyjádření Martina Mainvalda
byl kros v Saumuru zatím jeho nejobtížnější
zkušeností a i proto je rád, že terénní zkoušku
dokončil.

Nejasná kvalifikace
Necelé dva měsíce zbývají do termínu ke
splnění kvalifikačních limitů, které pro účast
v Normandii předepsala FEI. Nejkomplikovanější
požadavky byly vypsány pro skokové soutěže.
Nejenom, že splnit výkonnostní limity je tentokrát
výrazně obtížnější než v minulosti, ale kvalifikační kritéria lze podle vydaných pravidel splnit
na celé řadě úrovní. Naše skokové jezdce
pochopitelně zajímala úroveň tří hvězd, protože
s výjimkou Emmy de Moussac se k vyšší
obtížnosti nikdo neodhodlal. V podstatě tak byla
možnost splnit kvalifikaci na základě dvou článků.
Podle článku 3.4. který říká, že kvalifikaci lze
splnit bezchybným absolvováním nejméně dvou
základních parkurů GP na vybraných CSI3*
(parkur musí splnit speciální obtížnostní parametry)
a podle článku 3.7. Ten hovoří o tom, že za
kvalifikaci bude uznán výsledek jezdce a koně na
CSIO3*, když jezdec a kůň zvládne první kolo PN
ne hůř než se 4 body nebo druhé kolo PN čistě
a na těch samých závodech pak GP nejhůře se
4 body.
Na žádost o přesný výklad, která putovala
z ČJF do Laussane, bylo překvapivě sděleno, že
tento článek má být vykládán se spojkou nebo. To
by znamenalo, že na vybraných CSIO3* (pokud
parkury splní předepsaná kritéria) může být
kvalifikace splněna výkonem 4 body v 1. kole PN
nebo 0 ve druhém kole nebo 4 body v GP. To by
ovšem zcela dramaticky měnilo situaci a honba za
kvalifikací by odpadla i Ondřejovi Zvárovi.
Ani na Strahově si však výkladem nejsou zcela
jisti a tak bude mít Ondřej jasno teprve v momentě, kdy potvrzení kvalifikace do Normandie dorazí z Laussane.

Ve dnech 15. - 18. května se ve
Frenštátě pod Radhoštěm konal druhý
ročník CVI. Nejlepší výsledek získal pro
ČR Lukáš Klouda (LANDAR), který vyhrál
kategorii mužů-senior. Mezi muži získal
první kvalifikaci pro Normandii Josef
Zelinka.
Stříbrné příčky obsadili naši zástupci
mezi seniorskými i juniorskými skupinami.
Druhé ve svých kategoriích skončily i Kateřina Grygarová (JK Voltiž
Albertovec)
a
Kristýna
Michnová
(TJ Slovan Frenštát p.R.)
V kategorii jednotlivců 2* obsadila
3. místo Michaela Hanová - KUZMA (TJ
voltiž Tlumačov - foto).

Dva soutěžní víkendy má za sebou středisko Borová u Českého Krumlova. Ve dnech 17. - 18. května se zde jela další kvalifikace na finále Zlaté
podkovy ve všestrannosti a o týden později bylo na programu třetí kolo Českého drezurního poháru. Jezdeckou všestrannost dokázala domácí Barbora
Kamírová. Ta zvítězila na CRAZY LOVE 1 v Bronzové podkově (vlevo) a o týden později byla první na UN AMI v drezurní úloze JJ/2009 (vpravo).
Kompletní výsledky z obou závodů naleznete na: www.vsestrannost.cz a na www.ceskydrezurnipohar.cz
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Ve dnech 16. - 18. května v Kunovicích a následně 23. - 25. května ve
Vlčnově na Slovácku se konala každoroční Jízda králů. Tato jedinečná
folklórní akce byla zařazena do projektu Festival koní Moravy
společnosti HYJÉ - koně, o.s.
Foto J. Gebauer

Ve slovenském areálu v Pezinoku a se 23. - 25. května konalo za účasti
i českých jezdců 1. kolo Rozálka Cup 2014. Vrcholem mítinku Linde
Grand Prix (Big Tour, 150 cm). Zvítězila slovenská Táňa Hatalová na
CALANTINO (Lipt.Senica Hippoclub, foto), která jako jediná zvládla
parkur bezchybně. Druhá skončila Češka Veronika Jelínková na
FOREVER před slovenským Františkem Pálem se SALVATORE VON
WEICH. Další dvě místa patřila také ČR zásluhou Lucie Strnadlové na
ATLANTA a Jana Zwingera s GALILEA.

Královéhradecká
oblast poprvé
TJ Krakonoš Trutnov pořádá
21. června první oblastní mistrovství
Královéhradecké oblasti. Součástí závodů jsou rámcové soutěže od -ZMdo -S**-. Celková dotace 34 000,- Kč.

Pražský šampionát
v září
ČJF Praha přeložila oblastní
šampionát ve skocích z 14. - 15.
června (termín CSI3* Olomouc) na
6. - 7. září (termín ještě bude potvrzen). Vzhledem k tomu, že na území Prahy není odpovídající kolbiště,
proběhne šampionát, stejně jako v loňském roce, ve středisku v Hořovicích.

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
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Střední škola dostihového sportu
a jezdectví Praha - Velká Chuchle
p ř i j m e do pracovního poměru:
● Učitele(-ku) chovu koní a dalších
odborných předmětů pro obor
vzdělání Jezdec a chovatel koní
a Chovatelství.
Kvalifikační předpoklady: VŠ zootechnického směru, pedagogické vzdělání (lze doplnit po nástupu), pedagogická praxe.
Nástup:
konec srpna 2014
Informace: reditel@dostihovaskola.cz, 257 941 094,
www.dostihovaskola.cz
Přihlášky: SŠDSaJ Velká Chuchle, U Závodiště 325/1,
159 99, Praha 5

Foto FEI

Kevin Staut jako vítěz na olympijském
stadionu Ptačí hnízdo v Pekingu

VALEGRO bude
v Cáchách
Foto FEI

íňani to myslí s jezdectvím vážně. Ve dnech 9. - 11. května uspořádali v Pekingu
Longines Equestrian Beijing Masters a ke Grand Prix dorazila do Číny světová
jezdecká elita. Již čtyři roky pomáhá v Číně s pořadatelstvím jezdeckých soutěží
nejvyšší úrovně Cášský organizační spolek (Aachener Reitturnier GmbH), který dostal za úkol
dovést pořadatele v Pekingu až k CSI5*. Letošní CSI3* měl dotaci 1,3 miliony jenů (4,2 miliony
Kč) a stal se tak značně atraktivním i pro světovou elitu jezdců. Z vítězství ve Velké ceně
(145 cm) se na olympijském stadionu Ptačí hnízdo (Bird`s Nest) nakonec radoval Kevin Staut
před Ludger Beerbaumem a Jane Richard Philips. Na čtvrtém místě skončil domácí Meimei
Zhu, který tak potvrdil značný výkonnostní vzestup čínských jezdců.
Pořadatelé připravili pro jezdce i návštěvu Velké čínské zdi. Zleva: Roger Yves Bost (FRA),
Jane Richard Philips (SUI), Penelope Leprevost, Kevin Staut (oba FRA), Scott Brash (GB),
Marco Kutscher (GER), Ben Maher (GB), Meredith Michaels - Beerbaum (GER), Meimei Zhu
(CHN), Nick Skelton (GB), Laura Kraut (USA), Ludger Beerbaum (GER) a členové organizačního týmu Michael Mronz a Frank Kemperman.

Č

Deutsche Championat v Balve
Třetí květnový víkend byl v Německu zasvěcen domácímu šampionátu ve skoku
a v dre-zuře. Dějištěm tohoto podniku byl už
po ně-kolikáté areál zámku Wolckum v Balve.
Zisk mistrovského titulu má u našich západních sousedů podobně velkou prestiž jako
úspěch v Hamburském skokovém derby,
Velké ceně Cách či zisk medailového umístění
z ME, MS nebo z olympijských her. V hledišti
se vystřídalo více než 22 tisíc diváků.

Drezurní soutěže
Z mistrovského klání byla už dopředu omluvena Helen Langehanenberg s odůvodněním,
že DAMON HILL potřebuje po náročné halové
sezóně čas na regeneraci.
V šampionátu se představilo patnáct jezdců
na sedmnácti koních. Po dvou svých
svěřencích předvedly Andrea Timpe a Isabell
Werth. Andrea Timpe se však na rozdíl od
Isabell Werth se svými koňmi vždy pohybovala
na konci vý-sledkových listin.
V páteční Grand Prix Podle očekávání
zvítězila Kristina Sprehe s uhrančivým černým
hřebcem DESPERADOS FRH (De Niro).
V zimě se DESPERADOS plně věnoval svým
pepinierským povinnostem, ale teď dokázal,
že na otevřenou sezónu je připraven skvěle.
S drobnou vadou na kráse, kdy po příchodu
na stěnu vypadl ze shromážděného cvalu na
několik kroků do klusu, šel jinak výborně
a dosáhl na své doposud nejvyšší ohodnocení
84,720%.
Druhé místo obsadila s pětiprocentní ztrátou
Isabell Werth s hannoveránem DON
JOHNSON FRH (Don Frederico) – 79,740% a
třetí byla Fabienne Lütkemeier s ryzákem
D'AGOSTINO FRH (De Niro) – 77,920%.

V sobotu se v Grand Prix Spécial už
bojovalo o medaile. S nervy svých příznivců si
pohrála Isabell Werth, když si DON
JOHNSON místo první piaffy postavil hlavu
a začal se stavět. Po chvíli se přece jen nechal
přemluvit a zbývající část úlohy dokončil zcela
disciplinovaně. Stálo jí to však medaili a se
75,529% obsadila čtvrtou příčku.
Třetí byla velmi dobrá Fabienne Lütkemeier
s hannoveránem D'AGOSTINO FRH –
77,373% a druhá po dvouleté odmlce Ulla
Salzgeber s 15letým rýnským ryzákem
HERZRUF'S ERBE (Herzruf) – 77,627%.
První místo a zlatou medaili s 83,784%
naprosto suverénně znovu získala Kristina
Sprehe.
V nedělní Grand Prix Kür předvedla Kristina
Sprehe novou sestavu připravenou pro
Světové hry v Normandii. Bylo to nádherné
představení jak po technické, tak i estetické
stránce. Při odchodu z obdélníku sklidila
bouřlivý potlesk doprovázený výkřiky obdivu.
Zlatá medaile měla hodnotu 90,150% a bylo
to prvně, kdy se Kristina Sprehe přes tuto
magickou hranici dostala. Stříbrnou, za
86,625% získala Isabell Werth na DON
JOHNSON FRH a bronzovou osmadvacetiletá
Jessica von Bredow-Werndl s tm. hnědákem
UNEE BB (Gribaldi) – 83,650%. Ulla
Salzgeber na HERZRUF'S ERBE skončila
čtvrtá – 82,600% a Isabell Werth s 13letým
hnědákem EL SANTO NRW (Ehrentusch)
s 80,600% pátá.

Pořadatelé nejprestižnějších závodů světa
CHIO Aachen oznámili, že se jim pro letošní
ročník podařilo k drezrním soutěžím získat
i světovou jedničku Charlotte Dujardin
s VALEGRO (GB). Na nově zrekonstruovaném
cášském drezurním stadionu tak proběhne před
SJH značně očekávaný duel s německým
rivalem DAMON HILL v sedle s Helen Langehanenberg.
GP Speciál bude v Cáchách 18. července
a GP Kür v sobotu 19. července. Vstupenky
stále ještě jsou a podrobnosti naleznete na
www.chioaachen.de

Kdo vyzve Hayu?
FEI stanovila termín do kterého musí národní
federace předložit případného kandidáta na funkci
prezidenta FEI. V případě tedy, že máte zájem
o trůn v Lausanne, musíte získat podporu ČJF
a jejím prostřednictvím do Švýcarska zaslat
motivační dopis a svůj životopis nejpozději do
půlnoci (23.59) 1. září.
Volba proběhne na Valném shromáždění FEI
14. prosince. Aby se volby nekonaly v zemi
potencionálního hlavního kandidáta, je Valná
hromada FEI přeložena z Dubaje (Spojené
arabské emiráty) do azerbajdžánského Baku.

Skokové soutěže

soutěž pro ženy a hlavní soutěže se mohou účastnit všichni. Týmová soutěž se
nejezdí.
Mezi amazonkami už po šesté vyhrála Eva
Bitter, letos v sedle 11leté hannoverské bělky
CARESSE. Stříbrnou medaili získala AnnaMaria Jakobs s 13letým holštýnem GEORGENHOFS CREDO a bronzovou třiadvacetiletá Jana Wargers s 9letým hannoveránem
LASCO 29.
V hlavní soutěži obhájil svůj loňský titul
nedávný vítěz Světového poháru Daniel
Deusser s 9letým ryzákem FIRST CLASS
VAN EECKELGHEM. Novým vicemistrem se
překvapivě stal 33letý Tim Hoster s hnědákem
CASH DEL MAR Z. Tim Hoster je v současné
době zaměstnancem Jos Lansinka v Belgii,
který je i majitelem jeho koně a shodou
okolností i spoluvlastníkem vítězného valacha
FIRST CLASS VAN EECKELGHEM.
Bronzovou medaili získal Ludger Beerbaum
s perspektivním 9letým ryzákem CARINOU.
Čtvrtou
příčku
obsadil
Sebastian
Karshüning (TAQUILA) a pátou Christian
Ahlmann (CORNADO II). Meredith MichaelsBeerbaum (ATLANTA) byla sedmá a Marcus
Ehning (SABRINA) osmý. Kompletní výsledky
na www.balve-optimum.de

V seniorských kategoriích se v Německu
jezdí podle stejného modelu, který zdomácnil
i u nás. Je jednak vypisována samostatná

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

