Skokový šampionát
v Martinicích zahájil

Zlatá podkova
pokračuje

Zahajovacím treninkem byl
ve čtvrtek 10. července
zahájen letošní skokový
šampionát

V Lošticích a Kolesách
pokračovala kvalifikace na
srpnové finále Zlaté podkovy
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Nejúspěšnější léto v historii?
Dvanáct let před samotným založením FEI (1921) byly v roce 1909 v Londýně a San Sebastianu
uspořádány první soutěže národních týmů a zrodil se fenomén Pohár národů. Přes poměrně
slušnou pozici předválečného Československa mezi tehdy hipologicky vyspělými státy Evropy, se
ani v té době československému národnímu týmu nepodařilo ve srovnání národních celků zvítězit.
Poválečný komunistický režim pak na dlouhé roky udělal z jezdců třídního nepřítele. Až na
sklonku 70. let, v podmínkách dnes již jen těžko uvěřitelných, získala ČSSR v pohárovém srovnání
dvě, na tu dobu senzační, druhá místa při CSIO v Bratislavě. Ještě jednou se podařilo českému
týmu vystoupat na stříbrnou příčku a v roce 2002 se tak stalo při CSIO v Poděbradech.
Zajímavostí je, že přes časovou propast téměř čtvrt století u toho byl vždy Jiří Pecháček.
Plných 105 let čekali čeští jezdci a příznivci jezdeckého sportu na okamžik, kdy jejich tým
vystoupá na příčku nejvyšší. Stalo se tak 4. července 2014 v Budapešti. Pohárový triumf však
završil neuvěřitelně úspěšné období, které od posledního vydání Jezdce uplynulo.

Zahájili junioři
Pořadatelskou generálkou na seniorské CSIO
bylo ve dnech 19. - 22. června CSIO-Ch/J.
Protože mladým jezdcům již evropský šampionát doslova klepe na dveře (22. - 27. července - Arezzo), nechyběl na CSIO jak juniorský, tak dětský tým. Pro ty byl start naopak
generálkou na jejich mistrovsko evropské ambice.
K pohárové soutěži dětí nastoupil český tým
ve složení Sofie Najmanová (STARDANO),
František Stružinský (LUCKY LIFESTYLE),
Lucie Kumarová (RAPPEUR DU RY) a Daniel
Pospěch (ARMEN). V prvním kole absolvovala
čistě Sofie Najmanová a náš tým si do druhého
kola nesl 12 bodů. Zde šel čistě František
Stružinský a s konečnými 24 body obsadila ČR
3. příčku.
V pátek 20. června byl na programu juniorský
Pohár. V prvním kole chybovala pouze Kateřina
Málková na BUGATTI DWERSE HAGEN
a ostatní členky družstva dokončily bez penalizace. Do druhého kola tak postupoval český
tým s nulou.

Ve druhém kole shodila Adéla Půlpánová
(QUEEN C) dvakrát. Druhá startující Francesca
Kolowrat-Krakowská (VORIETA) byla po pádu
vyloučena a již jsme se s nadějemi loučili. Naštěstí jedinou chybu zopakovala Kateřina Málková a poslední startující Anna Kellnerová
(ATESSA) byla chladnokrevně čistá. Jasné
prvenství pro ČR s 12 body, když druzí Maďaři
měli 25 bodů.

Vítězství v Altenfeldenu
Na SJH pilně trénují i naše čtyřky, kompletně
v režii rodiny Nesvačilů. Poprvé by se na světovém šampionátu měli prezentovat i starokladrubští vraníci. Právě pro jejich Radka Nesvačila byl důležitý start na CAI3* v Altenfeldenu, který probíhal ve stejném termínu jako
juniorská Budapešť.
Sezóna 2014 je v disciplině spřežení plně
ovládána čtyřspřežími s vrcholem v Normandii
a jedničkami se zářijovým MS (Izsák - HUN,
24. - 28. 9.). Do Altenfeldenu se proto vydali
(Pokračování na str. 2)

?

Kdo bude
sekretářem?
Otázka je možná již v této chvíli zodpovězena. Jmenování vedoucího sekretariátu ČJF provází zdržení. Jak jsme
informovali původní termín na dodání
přihlášek zájemců o nástupnictví po Lucii
Spiwokové byl prodloužen do 10. června.
Následně v úterý 17. června předstoupili
adepti na generálního sekretáře ČJF před
komisi složenou ze členů VV a zástupců
Rady. Na základě těchto seznámení bylo
vytvořeno pořadí uchazečů a vítězka
vyzvána k závěrečným pohovorům. Bohužel
po týdenním odkladu vybraná uchazečka
o práci na čele sekretariátu ČJF ztratila
zájem a tak bylo zahájeno jednání z druhou
nejlepší adeptkou. Jednání proběhlo v Praze
na Strahově ve středu 9. července (po
uzávěrce Jezdce č. 12) a tak již možná
jméno nového generálního sekretáře ČJF
vstoupilo ve známost.
Do jmenování nástupce pokračuje ve své
práci na poloviční úvazek Lucie
Spiwoková a část pravomocí
převzal VV ČJF.

Inzerce

Skvělý dárek od čtveřice Aleš Opatrný, Emma Moussac, Zuzana Zelinová a Ondřej Zvára dostal
v Budapešti nový manažer skokové komise Martin Ohnheiser
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Nejúspěšnější....
(Dokončení ze str. 1)
především jezdci jednospřeží. Ze čtveřice Čechů v soutěži CAI3* byl nejlepší Tomáš Barták,
který skončil na 9. místě a začíná být po jasném
Janu Exnarovi druhým favoritem na mistrovskou
nominaci. Ta je ale ještě daleko.
Doslova za dveřmi je ale nominace pro
Normandii a i když je zde již také rozhodnuto,
Radek Nesvačil potřeboval nějaký hezký výsledek. Čtyřek bylo v Altenfeldenu deset a Nesvačilovo spřežení bylo v konečném účtování (po
čtvrté drezuře, vítězném maratonu a druhé
příčce na parkuru) nejlepší.
Nominace pro SJH je jasná. Třikrát Nesvačil.

Jasno i ve všestrannosti
Poslední zkouška před SJH čekala ve dnech
26. - 29. června české militaristy na CCI3* ve
Strzegomi. Soutěž zařazená do FEI Nations
Cup byla čtvrtým kolem série a na jejím startu
(CIC3*) se sešla slušná konkurence šesti týmů.
Nad všechny vynikali Němci v čele s Michalem
Jungem (LA BIOSTHETIQUE SAM). Ti zcela
jasně ovládli týmovou soutěž a Michael Jung
vyhrál i v individuální klasifikaci. Druhá skončila
Velká Británie před Nizozemím a Dánskem. Po
čtyřech kolech série je na čele stále Velká
Británie s 36 body před Francií (27). Na 3. příčku
se dostalo s 20 body Německo.
Pro české jezdce však byla důležitá kvalifikační soutěž CCI3*. K té se odhodlala čtveřice
Čechů, kteří zde chtěli ověřit oprávněnost
ambicí startu na SJH. Spokojen odjížděl pouze
Martin Maivald s GOMBA. Ten potvrdil výkonnost a po 17. místě v drezuře (32 start.), pátém nejlepším krosu a parkuru s třemi body
obsadil velmi krásné 5. místo.
Soutěž pak z našich dokončila již pouze Iva
Baďurová na 19. pozici. Z krosu odstoupil Petr
Veselovský (MONARCHA) a po drezuře i Eliška
Opravilová (KALIF).
Komise všestrannosti tedy rozhodla, že na
SJH pojedou za ČR Martin Maivald (GOMBA)
a Jiří Machovec (ALNAKI). Podmínkou je ještě
před samotným odjezdem veterinární kontrola
zdravotního stavu koní.

Foto Š. Kosařová

Vítězné spřežení Radka Nesvačila doplnil v Altenfeldenu bělouš a vraníkům zásadně pomáhá
Soutěžilo se v centru Budapešti, v areálu maďarské Národní jezdecké školy, založené v roce
1861.
Našimi konkurenty bylo dalších dvanáct národních týmů - Argentina, Rakousko, Belgie,
Dánsko, Německo, Hong Kong, Maďarsko,
Itálie, Norsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.
Sedm účastníků evropské Divize 2, si přijelo pro
body potřebné k účasti ve finále Furusiyya FEI
Nations Cup na podzim v Barceloně. Byly to
Rakousko, Norsko, Dánsko, Česká republika,
Maďarsko, Slovensko a Turecko. Stavitelem
parkurů byl Němec Werner Deeg. Jeho kurz
rozhodně nebyl snadný. Skoky provázané do
technických řad dosahovaly 160 a oxery až do
šířky 180 cm.

Již po prvním kole ve vedení
První z našich startovala Zuzana Zelinková
s 11letým holštýnem CALERI II (Calido I) a od
prvního skoku bylo znát, že tentokrát určitě nebudeme do počtu. Prošla kurzem bez chyby
a s ohromnou lehkostí. Ondřej Zvára s 12letou
CARMEN ARCUS (Cordobes I) udělal v té nejnáročnější pasáži dvě chyby a stejné skoky
shodila Emma Augier de Moussac s hnědkou
DANTHE RDPF (Thunder van de Zuuthoeve).
Protože však body naskakovaly i ostatním týmům, stále jsme se drželi v popředí. A když Aleš
Opatrný s 9letým běloušem VDL FAKIR (Indorado) přešel parkur také čistě, rázem jsme byli po
prvním kole spolu s Nory s osmi body ve vedení.
Belgičané a Dánové měli dvanáct, Němci šest-

náct, Slováci osmnáct, Rakušané a Argentinci
dvacet. Do druhého kola se nedostali devátí
Turci a Italové, přestože měli stejných dvacet
bodů, ale pomalejší čas. Jedenáctý byl Hong
Kong (24), dvanácté Maďarsko (25) a třinácté
Slovinsko (43).

Dvě nuly Zuzany
Zuzana Zelinková dokázala svůj skvělý výkon
zopakovat i ve druhém kole. Ondrovi Zvárovi se
nedařilo a tak se jeho sedmnáct bodů škrtalo.
Emma Augier de Moussac znovu shodila dva
skoky a když pak Aleš Opatrný přidal jen jednu
chybu, konečný výsledek českého družstva byl
dvacet bodů. To znamenalo i po druhém kole
první místo, ale stejný výsledek mohli mít i Norové, pokud by poslední z nich, Dag Ove
Kingsroed s 11letým DIMARO VD LOOISE
HEIDE (Kashmir Van Schuttershof), dokázal
přejít bez chyby. Pro náš tým by to znamenalo
komplikaci v podobě rozeskakování. Norská
naděje trvala jen k sedmému skoku. Ten spadl
a norský tým s celkovými čtyřiadvaceti body se
musel smířit s druhým místem. Třetí příčku
získali Belgičané - 25, Slováci měli 28, Dánové
32, Němci 36, Argentinci 37 a osmí Rakušané
38 bodů.
Kromě Zuzany Zelinkové přešel obě kola Poháru národů bez chyby jenom Belgičan Hendrik
Denutte s francouzským ryzákem GREEN
SLEEPS ORAGE (Flipper d'Elle). Zuzka si tím
splnila chybějící kvalifikaci i s CALERI II a v cestě do Normandie už jí nic nestojí.

Páté místo z CCI3* ve Strzegomi potvrdilo
nominaci pro SJH Martinovi Maivaldovi na
GOMBA

Přepsaná historie
Týden po Strzegomi přišla na řadu závěrečná
zkouška pro české skokany. CSIO v Budapešti
bylo v pořadí druhým ohlášeným vystoupením
ČR ve Furusiyya Cup. Z hlediska úspěchu v Budapešti je dvojnásobná škoda, že náš tým pro
body do Sopot nevyrazil.
Ovšem výjezd, na který budeme ještě dlouho
vzpomínat, měla naše reprezentace 3.- 6. července na CSIO Budapešť. V Poháru národů
se představila v nejsilnější sestavě, kterou
připravuje i pro Světové hry v Normandii.

Foto ČJF

Čtrnáct dní před seniory vybojoval Pohárové prvenství i tým juniorů ve složení Anna Kellnerová,
Dominik Kolowrat-Krakovská, Kateřina Málková a Adéla Půlpánová
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Ve výborných výkonech naši pokračovali i ve
Velké ceně. Aleš Opatrný v sedle VDL FAKIR po
rozeskakování obsadil páté místo a Ondřej
Zvára s CARMEN ARCUS byl se čtyřmi body
v základním parkuru dvanáctý. S jednou chybou
v pomalejším čase dokončila na CALERI II
i Zuzka Zelinková.
Příští kolo 2. evropské Divize bude ve
Španělském Gijonu 2. srpna.
Kompletní výsledky na www.csio.budapest.hu

Reportáže
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CAI3*-W Nebanice

Vrchol české mezinárodní
sezóny spřežení v Nebanicích
se konal ve dnech 3. - 6. července. Letošní sezóna je zcela
ve znamení čtyř a jednospřeží a odpovídal tomu i Nebanický turnaj. Jednospřeží
dorazilo 25, čtyřspřeží 16. DvojFurusiyya FEI Nations Cup evropské divize
spřeží bylo tentokrát pouze
2 po pátém kole v Budapešti: 1. Norsko - 255,
šest. Program pak doplnila
2. Dánsko - 240, 3. Polsko - 230, 4. Itálie - 170,
ještě trojice německých čtyř5. Turecko - 152,5, 6. Finsko, Rakousko - 150,
spřeží pony.
8. Maďarsko, Slovensko - 145, 10. Portugalsko,
Konkurenci v Nebanicích poČeská republika - 100, 12. Rusko - 65.
někud poznamenal souběh se
stejně obtížnou soutěží v německém Lähdenu a pochoFoto FEI/Krisztina Hajdu
pitelně nejlepší spřežení světa
již ladila formu v Cáchách.
V centru hlavní pozornost
domácích diváků byla především česká čtyřspřeží no- Letos poprvé se na startu objevil Martin Gössl (AgroCheb) a v Neminovaná na SJH. Příjemné banicích si dojel pro druhé místo
bylo, že všichni Nesvačilové
stačili zahraniční konkurenci v drezuře. Jiří jun.
a tak byl nejlepší Jiří jun. s jedinou chybou a nejdrezuru s 51,32 body vyhrál, Radek a Jiří sen.
rychlejším časem. V celkovém součtu to stačilo na
dosáhli ještě slušného výsledku pod 60 bodů.
třetí místo, těsně za druhým Francouzem Jerome
V maratonu měl smůlu Jiří senior, kterému se
Cheze. S mírným odstupem pak zvítězil další
v průběhu soutěže vyvrátilo kolo a spřežení
francouzský jezdec Sebastian Mourier. Radek
muselo ze soutěže odstoupit. Synové Jiří a Radek
skončil pátý.
předvedli slušný výkon. Jiří se nadále držel na
Český tým v Nebanicích provázel holandský
dohled od první příčky, Radek byl o několik míst
kouč Theo Timmermann. Nyní na naše jezdce
níže. Závěrečný parkur neabsolvoval nikdo čistě
čeká závěrečný závod před Normandií, kterým
bude výjezd na CAI3*-W do
Riesenbecku (31. 7. - 3. 8.).
Těsně před Normandií pak
zorganizuje pro náš tým Theo
Timmermann ve svých holandských stájích závěrečné
týdenní soustředění.
Mezi šesticí dvojspřeží si
nejlépe vedl Polák Adrian
Kostrzewa. Druhou příčku získal při svém premiérovém
letošním startu Martin Gössl.
Zuzana Zelinková a CALERI zásadním dílem
Toho provází rodinné těžkosti
přispěli k historickému vítězství ČR v Poháru
a tak v podstatě sezónu 2014
národů v Budapešti
vypustil.
Na prvních třech pozicích
Čtyři do Normandie
soutěže jednospřeží se usadili
Čeští skokoví reprezentanti stihli napínavý
zástupci Rakouska (Leitner,
kvalifikační boj a tím je jasno ve skokovém
Weber, Pirhofer). Nejlepší
zastoupení ČR na SJH. ČR bude reprezentovat
z našich byl Tomáš Barták na
tým Zuzana Zelinková, Aleš Opatrný,
11. místě.
Jiří
Nesvačil
junior
(NH
Kladruby
n.L.)
skončil
za
dvojicí
Ondřej Zvára a Emma Augier de
Slabší šampionát
francouzských
jezdců
na
3.
místě
Moussac.
Nyní se příznivci spřežení
mohou těšit na domácí šampionát, který je na
programu 1. - 3. srpna v Pardubicích. Ten bude
příležitostí získat titul i pro jezdce ze standardně
Červen a počátek července byl důležitý nejenom pro nominace na Světové jezdecké hry.
nižších pozic. Slabší zájem o dvojspřeží byl již
Juniorský výjezd do Budapešti rozhodl i o definitivní podobě našeho zastoupení na skokovém ME
prezentován a navíc nejlepší jezdec minulých
dětí, juniorů a mladých jezdců, které je na programu 22. - 27. července.
sezón Martin Gössl pravděpodobně nebude mít
V podstatě se ale bojovalo o pátou pozici pouze mezi dětmi. Rozhodovalo se, zda reprezentační
požadované dva starty.
dětskou čtveřici: Michaela Rodová, Sofie Najmanová, František Stružinský a Daniel Pospěch doplní Lucie Kumarová
Zapřažená krása na Hradě
nebo Markéta Míková. Výkonem
Zájem o soutěž bude určitě mezi jezdci
v dětské GP si nakonec rejednospřeží a doufejme, že se na start postaví
prezentační dres zasloužila
i náš nejlepší Jan Exnar. Jeho startu v Nebanicích
Markéta Míková.
zabránilo silné pracovní vytížení, které provází
O juniorském týmu bylo již
firmu Exnar s přípravou výstavy Zapřažená krása,
rozhodnuto a zde tvoří repre
kterou pomáhá hradní kanceláři instalovat na
čtveřici: Adéla Půlpánová, DoPražském Hradě.
minika Kolowrat-Krakovská,
A trojice reprezentantů čtyřspřeží bude v terAnna Kellnerová a Kateřina
mínu šampionátu na CAI v Riesenbecku.
Málková.
A poprvé v historii se ČR
zúčastní ME se třemi týmy
a čtveřici mladých jezdců tvoří:
Veronika Jelínková, Lucie
Na drezurním obdélníku areálu Panská Lícha
Strnadlová, Ivana Hronová
se konaly v červnu dvě důležitá drezurní střetnutí.
a Alžběta Vojtková.
V polovině června to byla kvalifikace pro ČDP,
Protože juniorský šampionát
o týden později to pak bylo CDI-W a nyní se již vše
se v Arezzu jede na trávě,
připravuje na národní šampionát, který se zde
absolvovali naši mladí reprekoná 25. - 27. července.
zentanti ve dnech 7. - 8. čerPři CDI udělala českým divákům největší radost
vence závěrečné soustředění na
Šárka Charvátová na SAINT TROPEZ, která
travnatém povrchu ve sloventřemi vítězstvími ovládla střední úroveň (SG, IM I,
ském Šamoríně. Dozor nad
a vIM I).
závěrečnou prací měl Aleš
Do nejtěžší úrovně (GP Speciál a vGP) si troufl
Opatrný, který do Šamorína dora- V Šamoríně byl upevňován týmový duch např. i společnou
pouze Fabrisio Sigismondi na TREVIS Jospo, ale
přípravou parkůru
zil přímo z Budapešti.
mezi zahraniční konkurencí se neprosadil.

Kdo na ME do Arezza?

Tři drezury v Brně
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Ze zahraničí

Pět hvězd v Rotterdamu
Největší událostí
předposledního
červnového víkendu
(19. - 22. června)
bylo pětihvězdičkové
CHIO v nizozemském Rotterdamu.
Zdejší jezdecký stadión je pro Holanďany magickým místem a tento tradiční
konkůr si užívají jako
velký svátek.

První liga s královnou
Jedním z vrcholů bylo páté kolo 1. evropské
divize Furusiyya FEI Nations Cup. Hlediště bylo
vyprodané a událost si nemohla nechat ujít ani
velká fanynka nizozemského jezdeckého
sportu, populární exkrálovna Beatrix II. Jako
obvykle, se startkou v ruce pozorně sledovala
vývoj soutěže a průběžné výsledky si pečlivě
zaznamenávala.
Startovalo osm týmů, mezi nimiž byli i dva
zámořští hosté. Pro body si přijeli Francouzi,
Němci, Irové, Švýcaři a Nizozemci. Tato
družstva povětšinou reprezentovala první
garnitura. Stavitelem parkúrů byl španělský
designer Santiago Varela, který mimo jiné loni
také stavěl úspěšné inaugurační finále
Furusiyya Cupu v Barceloně.
Obtížnost kurzu odpovídala vynikající
konkurenci. Nejvíc chyb bylo v poslední řadě na
trojskoku skládajícím se ze dvou vysokých
kolmých skoků a širokého oxeru. Nejkritičtější
překážkou kurzu však byla v následném oblouku
předposlední prkenná oranžová stacionáta.
První kolo nejlépe zvládli domácím
prostředím motivovaní Holanďané, kteří i přes
sedmnácti bodový výpadek Harrie Smolderse
s hřebcem EMERALD (Diamant de Semilly)

postupovali s nulou. Na
paty jim šlapali Švýcaři,
Němci, Francouzi a Brazilci, kteří si nesli jen čtyři
body, zatímco Britové měli
dvanáct a Irové spolu
s Američany třináct.
Druhé kolo se vyvíjelo
velice zajímavě a soutěž
byla napínavá až do samého závěru. Výborní byli
Britové, kteří připsali jen
jednu chybu a mohou jen
litovat nepříliš povedené
první poloviny soutěže.
Ve velkém stylu se
prezentovali Francouzi.
Pénélope Leprevost se
skvělou 9letou ryzkou
FLORA DE MARIPOSA
Foto Dirk Caremans/FEI
(For Pleasure), stejně
jako Roger Yves Bost Vítězný tým Francie: (zleva) Peneloppe Leprevost, Patrice Delaveaux,
s CASTLE FORBES vedoucí Philippe Guerdat, Roger Yves Bost a Kevin Staut
MYRTILLE
PAULOIS
(Dollar du Murier) byli bez chyby. Až ke trojskoku
ještě jednou bodovat. Na ostatní, kromě Velké
byl suverénní i Patrice Delaveau s holštýnským
Británie, která bude bodovat třikrát, zbývají ještě
hřebcem CARINJO HDC (Cascavelle), tam však
dvě možnosti. Z první evropské divize bude do
přišel z dálky na „c“ oxer a skončilo to
finále Furusiyya FEI Nations Cup postupovat
karambolem. Naštěstí bez následků a Patrice
sedm týmů.
i jeho kůň odešli po svých.
Příští kolo 1. divize se koná nyní, v pátek
O konečném výsledku týmu rozhodoval Kevin
11. července ve švédském Falsterbo.
Staut s 13letým ryzákem REVEUR DE
HURTEBISE HDC (Kashmir Van Schuttershof).
Furusiyya FEI Nations Cup evropské
Spadla mu stacionáta ve dvojskoku a Francouzi
divize 1 po pátém kole v Rotterdamu:
končili s osmi body.
1. Francie – 345; 2. Švýcarsko – 280;
Stejného výsledku a tím i rozeskakování
3. Belgie – 220; 4. Španělsko – 202,5;
mohli dosáhnout i Němci, pokud by poslední
5. Nizozemsko – 180; 6. Německo – 160;
z nich, Marcus Ehning s běloušem CORNADO
7. Švédsko a Irsko – 130; 9. Ukrajina – 120;
NRW (Cornet Obolensky), zopakoval nulu z prv10. Velká Británie – 70
ního kola. Ludger Beerbaum už studoval plánek s rozeskakováním, ale bylo to zbytečné.
Francie i podruhé
CORNADO NRW lehce zavadil o vrchní prkno
Ve Velké ceně se dočkal satisfakce vítězný
na obávaném předposledním kolmém skoku
Patrice Delaveau s hřebcem ORIENT
a Němci končili s dvanácti body.
EXPRESS HDC, druhý byl Daniel Deusser
Problémy se nevyhnuly ani domácím. Jeroen
s běloušem CORNET D'AMOUR a třetí Švýcar
Dubbeldam s 10letým hnědákem ZENITH
Paul Estermann s 12letou irskou bělkou
SFN (Rash R), stejně jako Maikel van der
CASTLEFIELD ECLIPSE.
Vleuten s hřebcem VDL GROEP VERDI TN
N.O.P.(Quidam De Revel) jednou chybovali
a Harrie Smolders po předešlém fiasku do
druhého kola nenastoupil.
Dlouhý televizní záběr ukázal, jak Beatrix II
stiskla ruce a zavřela oči, když přijel zachránit
Událostí drezurních soutěží v Rotterdamu byl
situaci Gerco Schröder s ryzákem GLOCK'S
po několikaměsíční odmlce vítězný návrat
LONDON N.O.P.(Nabab De Reve). Gerco splnil
Adelinde Cornelissen s ryzákem PARZIVAL.
její očekávání a čistým výsledkem dostal
Dvojice byla oporou holandského týmu ve třetím
Holanďany do rozeskakování.
kole pilotní série FEI Nations Cup Dressage
Potlesk pro Francii
(CDI5*). I další jezdci však výrazně převyšovali
členy ostatních týmů. Nizozemí ve složení
Za Francii dostala důvěru Pénélope
Adelinde Cornelissen (JERICH PARZIVAL),
Leprevost a její belgická ryzka byla skvělá. Jistá,
obratná
a rychlá.
Na tribunách zavládlo velké Foto FEI/Dirk Caremans
napětí a tíhu odpovědnosti nesl
znovu Gerco Schröder. Hlasitý
povzdech, když mu spadl hned
druhý skok, byl slyšet na míle
daleko. Královna matka i tak
vzdala svému jezdci hold a spolu
s celým stadiónem vítězům
upřímně zatleskala.
Třetí příčku s dvanácti body
obsadili Němci, čtvrtí Britové měli
šestnáct, a pátí Brazilci sedmnáct.
Šesté Švýcarsko nasbíralo dvacet, sedmé Irsko dvacet šest
a dámské kvarteto USA dvacet
sedm bodů. Obě kola s nulou
zajeli kromě Gerco Schrödera ještě Joe Clee s hřebcem UTAMARO D'ECAUSSINES
z Velké Británie a Brazilec Yuri
Mansur Guerios s 9letým hnědákem FIRST DEVISION.
Francouzi si vítězstvím upevnili
první místo v tabulce ale ta je
zatím dost nepřehledá. Zatímco
první dva týmy již mají započítané
všechny čtyři výsledky, družstva
na třetím a čtvrtém místě budou Cornelissen Adelinde (NED) - JERICH PARZIVAL

FEI Nations Cup
Dressage 2014

Foto FEI/Dirk Caremans

Pénélope Leprevost na FLORA DE
MARIPOSA vybojovala v rozeskakování PN v
Rotterdamu pro Francii
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Edward Gal (GLOCK´S UNDERCOVER), Danielle Heijkoop (KINGSLEY SIRO) a Hans Peter
Minderhoud (GLOCK´S JOHNSON) jasně zvítězilo před Dánskem, Švédskem, Velkou Británií, Belgií, Francií a USA.
O týden později se v norském Kristiansandu
(25. - 29. červen) jelo čtvrté kolo (CDI3*), které
bylo měřením sil pro jezdce skandinávských
zemí. Z vítězství se radovali Švédové před týmy
Norska, Dánska a Finska.
FEI Nations Cup Dressage Series 2014 po
čtvrtém kole v Kristiansandu: 1. Nizozemí 30, Švédsko - 28, Dánsko - 20, USA, Belgie 15, Francie - 11, GBR - 9...

Reportáže

GCT v Monaku a Paříži
Událostí večera poslední červnové soboty
v Monte Carlu bylo šesté kolo Longines Global
Champions Tour. Prostorově omezené kolbiště
pod strmou monackou skálou je pro stavitele
vždycky velký oříšek. Belgičan Luc Musette se
s tím znovu vypořádal se ctí. Jako vždy velkorysé
prize money přilákaly prvotřídní konkurenci.
Do druhého kola se dostalo osm nejrychlejších
se čtyřmi body a deset bezchybných. Zde viděli
diváci pět čistých parkurů, ale jen dva jezdci nebyli
zatíženi z předešlého kola. Ti se spolu utkali
o nejvyšší dotaci. O smůle může mluvit Cameron
Hanley s tm. hnědákem LIVING THE DREAM
(Toulon) z Irska, kterému necelých pět setin
překročeného času účast v rozeskakování
zamezilo.

Arabský triumf

Foto FEI/Mette Sattrup

Švédský vítězný tým v Kristiansandu (FEI
Nations Cup Dressage 2014) tvořily (zleva)
Rose Mathisen, Carolina Darcourt, Emilie
Nyrerod a Charlotta Haid-Bondegaard
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Zahajoval ostřílený Rolf-Goran Bengtsson
s 15letým holštýnským hřebcem CASALL ASK
(Caretino) a jeho rychlá bezchybná jízda sklidila
velký potlesk. Konkurentem mu byl sedmadvacetiletý katarský reprezentant Bassem Hassan
Mohammed s obdivuhodnou skokankou, 12letou
holandskou hnědkou VICTORIA (Tangelo van de
Zuuthoeve). S obrovským elánem se propletl
kurzem a mohutné skoky jeho klisny uváděly
diváky do vytržení. K velikému nadšení početné
skupiny jeho příznivců, měl čas o 77 setin
rychlejší. Z arény odjížděl se sepjatýma rukama
a se slzami v očích. Byl to historicky první triumf
arabského jezdce v tak významné soutěži a vítěz
si toho patřičně užíval. Před tradiční šampaňskou
válkou na stupních vítězů však utekl a tak se
vyřádili jen Rolf-Goran Bengtsson a Cameron
Hanley.
Týden po Monaku se jezdilo další kolo Global Champions Tour premiérově v Paříži. Na
kolbišti vybudovaném v samém srdci města,
v bezprostřední blízkosti Eiffelovy věže, se

představilo 49 jezdců. Autorem parkuru byl Uliano
Vezzani.
Kurz prvního kola, hlavně v závěrečné fázi, byl
poměrně obtížný a skončily zde naděje mnohých
favoritů.
Ve druhém kole jednou zaváhali Patrice Delaveau, Daniel Deusser, Simon Delestre a Gregory
Wathelet. Do rozeskakování se kvalifikovalo devět
bezchybných z obou kol.
Zahajoval Marcus Ehning s bílým hřebcem
CORNADO. Jel plynule, dobře a jistě skákal.
První nula. Maikel van der Vleuten s hřebcem
VLD GROEP VERDI ve snaze o co nejlepší
výsledek udělal chybu. Mladá Američanka
Georgina Bloomberg s bělkou JUVINA šla sice
pomalu, ale s nulou. Horký favorit Rolf-Göran
Bengtsson s hřebcem CASALL ASK ve snaze
ubrat cvalový skok v řadě mezi pátým a šestým
skokem, přišel zdálky k širokému oxeru a skončilo
to jeho pádem. Naštěstí bez následků.
Vůbec nejrychlejší byl Scott Brash s 10letou
hnědkou HALLO ANNIE, ale bohužel za cenu
chyby. Katarský šejk Ali bin Al Thani s 9letou
hnědkou WIENNA OLYMPIC shodil oxer na
kterém měl problémy Bengtsson.
Skvělý byl Pius Schwizer s 9letým valachem TOULAGO. Bez chyby a rychlý se ujal vedení. Napodobit ho chtěl i Denis Lynch s hřebcem
ALL STAR 5. V rychlém tempu však jednou
zaváhal.

Francouzské nadšení
Posledním startujícím byl domácí exmistr
Evropy Kevin Staut s 15letou bělkou SILVANA
HDC. V ďábelském tempu se mu podařilo dosáhnout cíle ze všech nejrychleji. Kevin Staut se
dočkal triumfálních ovací a především šeku na
105,6 tisíce EUR, Příští kolo bude 12. července
v portugalském letovisku Estoril. Výsledky na
www.globalchampionstour.com

Loučení s CORRADINOU
Nejdůležitější konkur Evropy a letos hlavní generálka na SJH v Normandii CHIO Aachen zahajuje v pátek 11. července. Na programu jsou
soutěže ve skocích, drezuře, všestrannosti, čtyřspřeží a voltiži.
Prvním divácky atraktivním bodem programu bude loučení s letitou
oporou německého skokového týmu, 16letou holštýnskou bělkou
CORRADINA, kterou většinu kariéry sedlal Carsten-Otto Nagel. Loučení proběhne před Pohárem národů ve čtvrtek 17. července. Dvojice
má na svém kontě řadu úspěchů. Patří jí týmový bronz a individuální
stříbro z ME ve Windsoru (2009), týmové zlato a 5. místo v individuální
soutěži při MS v Kentucky (2010), týmové zlato a individuální stříbro na
ME v Madridu (2011), a v loňském roce pak týmové stříbro při ME
v Herningu. Klisna odchází do chovu, ale ještě před tím jí čeká
bezesporu velkolepé a dojemné loučení na centrálním stadionu
v Cáchách. Veškeré podrobnosti o programu i výsledkový servis sledujte
na www.chioaachen.de

Kolbiště i stupně vítězů GCT byly v Paříži pod Eifelovou věží

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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i jezdci ze Slovenska a Rakouska. Soutěže ZP,
SP a BP byly současně Oblastním mistrovstvím
ve všestrannosti pro kategorie (S, Y a J).
V kvalifikaci na finále Zlaté podkovy nastou-pilo
osm dvojic. Po čistém parkuru se před krosem ujal
vedení Radko Heidenreich – TIKSI (JK Loštice).
Kros absolvoval čistě pouze Lubomír Vrtek na DALLAS (SOUz Horní Heřmanice), ale nakonec to stačilo jen na druhé místo před Janou Höckovou (PIPPA FUN, JO Albert Stolany).
S. Heidenreichová

Martinice Tour
pro Kamila

Vedle vítězství v kvalifikaci Zlaté podkovy získal
domácí Radko Heidenreich na TIKSI v Lošticích
i titul oblastního mistra ve všestrannosti

Po 37. v Lošticích
Ve dnech 20. -21. června se v areálu zámeckého parku v Lošticích – Žadlovicích konala
kvalifikace na finále Zlaté podkovy. Závodů se
zúčastnilo 128 soutěžících nejen z ČR. Dorazili

Na tři týdny se domácí skoková elita přesunula do Martinic. Celý program zahájil Memoriál Jana Papouška (26. - 29. července). Z vítězství v nejdůležitější soutěži Memoriálu (-T* + T*-)
se mezi 40 dvojicemi radoval syn Kamil Papoušek na BEL CANTO Hradiště (Srnín), který jako
jediný překonal obě kola i rozeskakování čistě.
O týden později (2. - 6. července) se skokoví
koně utkali v ročníkovém srovnání 4, 5, 6 a 7-8letých při Martinickém šampionátu mladých koní.
Kamil Papoušek i zde ve svých úspěších pokračoval. Zvítězil hned ve třech nedělních finále.
Při závěrečném 7 a 8letých (135/140) mu patřila
hned dvě první místa. Na CHICAGO zvítězil
a s CENTISIMO byl druhý.
A konečně ve čtvrtek 10. července bylo v Martinicích zahájeno letošní skokové mistrovství
ČR. To má své prvá kola všech kategorií na
programu již od pátku 11. 7. Prvním vrcholem
pak bude sobotní závěrečná soutěž družstev
a tři sady medailí (mladí jezdci, ženy a senioři)
se v Martinicích rozdělují v neděli od 9.00 hodin.
Přihlášeno je přes 170 koní. Z reprezentační
čtveřice pro Normandii je pak na seznamu
přihlášených Zuzana Zelinková a Ondřej Zvára.

Kamil Papoušek se v Martinicích radoval ze zisku
nejcenějších vavřínů. Nejprve zvítězil v Memoriálu
svého otce a o týden později vyhrál hned tři finále
ročníkového srovnání mladých koní.

Foto Š. Bělohlavová

Na počátku léta pokračovala kvalifikace pro finále Zlaté podkovy v Kolesách, kde byly soutěže na programu ve dnech 4. - 6. července. Kvalifikační
program doplnily soutěže KMK pro 4, 5 a 6leté a v rámci soutěží pak bylo
vyhodnoceno i dvě oblastní mistrovství všech kategorií a o tituly bojovali
jezdci východních a středních Čech.
Ve Zlaté podkově připravila divákům souboj především trojice Lubomír
Vrtek (DIRÁNO), Miriam Záveská (FRENCISS) a Robert Pokorný (RODEO
AU HEUP), mezi kterou rozhodovalo pořadí až závěrečný parkur. Nakonec
se z vítězství radoval Robert Pokorný (JK NH Car, foto), který těsně
porazil Miriam Záveskou a Lubomíra Vrtka. Kompletní výsledky na
www.vsestrannost.cz

Foto J. Gebauer
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Foto Š. Bělohlavová

Foto J. Gebauer

Hlavní cenu při závodech FORD CUP v Trojanovicích, které se konaly
21. - 22. června, získal Igor Šulek na WAVO LAMPARD ze Slovenska.
V soutěži -S**- byl ve finále 20 nejlepších ze základního kola i podruhé
bezchybný. To se podařilo jen dvěma dvojicím a na 2. místě skončil ve
finále pomalejší Marek Klus na AL CAMBERO (JK Mustang) před
Petrem Eimem na CATANGO HT (ZH Tlumačov) s jediným bodem za
překročený čas v prvním kole. Kompletní výsledky na www.fordcup.cz

V sobotu 28.června pořádal NH Kladruby nad Labem Velký jezdecký
den ve Slatiňanech. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Ing.
Marian Jurečka. V zámeckém parku byla předvedena drezura i skoky
a pochopitelně nechyběly ani chovatelská předvedení, různé typy
zápřeží nebo voltiž dětí. Prezentovala se i Městská policie Pardubice,
chladnokrevní koně, hipoterapie a žáci Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech n. L. Diváckou premiéru měla kombinovaná soutěž
jump-and-drive, líbila se uherská pošta či křest letošních hříbat. V zahajovacím průvodu nechyběl ani ředitel hřebčína ng. Jiří Machek v sedle
starokladrubského bělouše GENERALE PASTORELLA VII.

SŠ v Kroměříži uspořádala 21. června XVIII. Pohár města Kroměříž.
V nejvyšší soutěži (-S-) zvítězil bělouš ISAR s Leonou Samsonovou
(JK Dvůr Nové Zámky), kteří jako jediní zvládli základní parkur
i rozeskakování čistě.
J. Fatěnová

V neděli 10. srpna oslaví 80. narozeniny bývalý dostihový trenér a nyní
důležitý člen týmu hipoterapie v TJ Orion Praha pan Břetislav Karel.
V práci s handicapovanými jezdci zde dokládá nejenom svoji celoživotní
pracovitost, ale i lidskou skromnost. Blahopřejeme.

Foto FEI/Edouard Curchod

Jezdci v gala podle FEI
V úterý 17. června byl vyhlášen další ročník FEI Awards pro rok 2014.
Až do 9. září přijímá FEI návrhy na ocenění nejlepších členů jezdecké
společnosti v kategoriích: nejlepší ošetřovatel, osobnost s významnou
zásluhou na rozvoji jezdeckého sportu, sportovec s handicapem, či v těžké životní situaci, největší naděje (14-21 let) a nejúspěšnější sportovec
roku. Ceny budou vyhlášeny a udíleny v prosinci při zasedání byra FEI
v Baku (Azerbajdžán). Na snímku ocenění v roce 2013: (zleva) nejlepší
ošetřovatelka - Carmen Thiemann (GER, Ingrid Klimke), cena za rozvoj Plukovník Nuñez (URU, ředitel Národní vojenské školy), paralympická
olympionička Joann Formosa (AUS), naděje roku - Reed Kessler (USA,
účastnice OH v Londýně) a sportovkyně roku 2013, dvojnásobná
olympijská vítězka Charlotte Dujardin (GBR).

Foto FEI/Kit Hougton

Ve věku 57 let zemřel 24. června francouzský skokový internacionál
Hubert Bourdy. Od svých 20 let byl téměř nepřetržitě po 20 let členem
francouzského národního týmu. Na OH 1988 v Soulu získal s francouzským družstevem bronzovou medaili a stejný úspěch zopakoval
o čtyři roky později na OH v Barceloně.
Třetí bronz, tentokrát individuální, nakonec získal v roce 1990 na
světovém šampionátu při prvních SJH ve Stockholmu.
Od roku 2009 vedl svůj obchodní podnik, který vyhledal řadu talentů
se kterými konkurují významní jezdci doposud. Přes svoji těžkou nemoc
nechyběl na žádném důležitém podniku a naposledy byl na CSI4*
v Bourg en Bresse na počátku června. Na archivním snímku na
MORGAN při svém startu na soulské olympiádě.
Foto FEI/Kit Houghton

Generálka v Normandii
Carl Hester (GBR) s NIP TUCK (vlevo) byl prvním vítězem na stadionu d'Ornano, který
se od 23. srpna stane centrem světového jezdectví. Generální zkoušky na SJH se ve
dnech 23. - 26. června zúčastnilo 18 drezurních dvojic z 12 zemí (CDI3*) a 50 skokanů
z 24 zemí (CSI2*). Zahajovací drezurní den byl sice ještě bez diváků, ale
postupně pořadatelé obecenstvo do ochozů centrálního stadionu pouštěli.
HYGIENICKÉ STELIVO PRO KONĚ
Drezúristé měli na programu úlohu GP a GP Speciál, skokané pak soutěže
od 135 cm do 145 cm (GP). Grand Prix ve skákání pak vyhrál Patrice
JRS Česká a Slovenská republika
Delaveau na ORNELLA MAIL (FRA). Kompletní výsledky všech soutěží
naleznete na www.normandy2014.com
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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