Dvakrát GCT

Společné oblastní
přebory

Mezinárodní statistiky jsou
za uplynulé týdny plnější
o dvě kola nejbohatšího
seriálu Global Champions
Tour.

Oblasti Praha a střední
Čechy uspořádaly na Ptýrově
společný oblastní přebor ve
skákání
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Krok za krokem do Ria
O individuální postup na OH do Brazílie bojují za české barvy dva jezdci. Zatímco Aleš Opatrný ve
skákání má stále šanci i na týmový postup, o který se bude hrát v neděli 2. srpna v Šamoríně, militarista
Jaroslav Hatla se musí o postup utkat individuálně. Jedinou možností je tak pro něho vítězství
v olympijskémk žebříčku mezi jezdci skupiny C. Ani Aleš Opatrný ale na týmový postup nespoléhá
a i on si chce Rio pojistit vítězstvím mezi jezdci skupiny C (viz závěr článku z CSI3* v Olomouci). Zatímco
on se vydal za olympijskými body na CSI4* do Poznaně, Jaroslav Hatla rozehrál další pokračování
olympijské kvalifikace při CCI3* ve Strzegomi ve dnech 25. - 26. června.
Protože ovšem strzegomský rozpis nabízel
širokou paletu soutěží (CIC*, CICJ*, CCI*,
CIC2*, CICO3*, CCI3*) necestoval Jaroslav
Hatla z ČR do Polska sám.

Třikrát jedna hvězda
Jednohvězdová úroveň nabídla soutěž
nejenom v krátké (CIC) a dlouhé (CCI) verzi, ale
samostatný závod měli v Polsku i junioři (CICJ*).
V CIC byli Češi ve startovním poli 52 dvojic
celkem čtyři. Nejlépe si vedla Eliška Opravilová
na LEASING, která skončila na 21. pozici.
V CCI se ke startu odhodlala také čtveřice
českých jezdců. Ani zde se české barvy
nedostaly výše než do třetí desítky a nejlépe
skončila Nikola Jindrová na GOLDWIN jako 29.
První radost tak českým fanouškům udělala
juniorka Barbora Kamírová na CHRISTO 1, která po 14. místě v drezuře a 6. místě na parkuru
(4 body) zvládla kros čistě, což v součtu stačilo
na velmi pěkné 7. místo.

Do první desítky se pak vešla i Anežka
Lexová s BERENIS 1, která skončila desátá.
Obtížnost dvou hvězd byla příležitostí již i pro
jezdce hvězdných jmen jako např.: Němce
Michaela Junga či Sandru Auffarth. O to byl se
7. místem v CIC2* spokojenější Miloslav Příhoda na CAPTAIN HERO.

Kdo povede
skokany?
Personální změna na
čele skokové komise má
pokračování. Po necelých
třech týdnech vyjednávání
oznámil Ing. Ludvík Jandourek, že pro
nemožnost dosáhnout dohody při sestavení
komise, dává svoji funkci k dispozici. Protože
je sezóna v plném proudu a řešení řady
záležitostí nesnese odkladu, výkonný výbor
téměř okamžitě zareagoval a na místo
manažera skokové reprezentace jmenoval
předchozího manažera skokové komise
Martina Ohnheisera. Ostatní povinnosti
manažera skokové komise plní nyní viceprezident ČJF pro sport Bohumil Rejnek.
VV nyní zvažuje systém a podmínky, za jakých bude vybrán nový manažer skokové komise.

Pohár a krátké tři hvězdy
Soutěž CIC3* byla současně i čtvrtým kolem
letošního ročníku FEI Nations Cup Eventing. Na
start přilákala sedm družstev. O vítězství se ale
nakonec utkali pouze Britové s Australany.
Pouze za jejich týmy se do cíle dostali všichni
potřební jezdci. V ostatních týmech dojeli pouze
dva jezdci a družstva tak byla zatížena stovkami
bodů navíc.
V souboji Austrálie vers. Velká Británie byli
Britové o 18 bodů lepší. Tým ve složení Izzy
Taylor - KBIS STARBURST (48.2), Sarah
(Pokračování na str. 2)
Foto FEI

Martin Ohnheiser byl VV ČJF jmenován do
čela skokové reprezentace

Inzerce

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

Jaroslav Hatla (Czech Equestrian Team) absolvoval ve Strzegomi v sedle FERNET AF KREFFE
velmi dobře úroveň CCI3* a umístil se na 8. místě. Splnil tak druhou výkonnostní podmínku pro
OH v Rio de Janeiro a nyní již bude sledovat pouze body v olympijském žebříčku.

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz

2

XXIII. ročník | číslo 11
3. 7. 2015 – 16. 7. 2015

Reportáže
Krok za krokem ...

Foto FEI

(Dokončení ze str. 1)
Bullimore - VALENTINO V (49.9), Emily Llewellyn - GREENLAWN SKY HIGH (52.2) a Jodie
Amos - FIGARO VAN HET BROEKXHOF(71.2)
upevnil pro britské ostrovy průběžné vedení.
Velká Británie má po čtyřech kolech 39 bodů před
druhou Francií s 27 a třetí Austrálií (23). Kol je
letos celkem osm a páté pokračování FEI Nations
Cup Eventing se bude konat v Cáchách při
soutěži, která rámcově doprovodí sdružené ME
(11. - 14. srpna).
V individuálním hodnocení se soutěže CIC3*
zúčastnila za ČR normandská dvojice Martin
Maivald na GOMBA. Ve startovním poli 44 dvojic
dokončil náš jezdec na 27. místě.

Výkonnostně splněno
Největší pozornost ovšem poutala úroveň
CIC3*. K důležitému měření sil nastoupil i náš
Jaroslav Hatla na FERNET AF KREFFE. Celkem startovalo 44 dvojic z 12 států.
Od prvních momentů ovládl soutěž světový
jezdec č. 2, Němec Michael Jung. V drezuře byl
na HALUNKE první (33,80) a s FISCHER
TAKINOU druhý (34,80). Jaroslav Hatla předvedl 13. nejlepší drezuru (49,20) a o pár desetin
ho připravil omyl v úloze.
V krosu ovšem naše dvojice excelovala a do
cíle přišla bez problémů na překážkách,
s pouhou penalizací za čas (6,80). To byl sedmý nejlepší výkon a český zástupce poskočil na
9. příčku. Na parkuru bylo jenom sedm nul.
Jedna z nich se objevila i na kontě naší dvojice
a to znamenalo další posun ve výsledkové
listině. Celkově skončil Jaroslav Hatla na
8. místě, když obě první příčky obsadil Michael
Jung.
Důležitou zprávou je, že dvojice Jaroslav
Hatla a FERNET AF KREFFE tak doplnila

Ve Strzegomi pokračovala čtvrtým kolem FEI Nations Cup Eventing 2015 a radovali se Britové ve
složení: šéf týmu Philip Surl, Izzy Taylor (KBIS STARDUST), Sarah Bullimore (VALENTINO V),
Emily Llewellyn (GREEN LAWN SKY HIGH) a Jodie Amos (FIGARO VAN HET BROEKXHOF).
potřebnou výkonnostní kvalifikaci pro OH 2016
a navíc za výkon získala do olympijského
žebříčku dalších 49 bodů.

Ještě do Minsku
Doposud jedinými soupeři našeho jezdce ve
skupině C byli jezdci Ruska. Ti soutěžili v termínu
Strzegomi na obdobné úrovni v Moskvě. Uvidíme
tedy, jak bude žebříček po započtení červnových
výsledků vypadat. V každém případě bude

X. Memoriál Jana Papouška
Je až neuvěřitelné, že
26. dubna uplynulo již
devět let od chvíle, kdy
nás opustil Jan Papoušek.
Jeho jméno sice díky
synům z českých kolbišť
nezmizelo, ale místo po
něm je v jeho středisku
v Srníně i ve vzpomínkách nás, co
jsem ho znali,
stále prázdné.
Vzápětí po jeho smrti byl ve
Strakonicích uspořádán první ročník
Memoriálu Jana Papouška. Po třech
letech se pak přesunul do Martinic
a s tímto kolbištěm je spojen dosud.
Kolbiště v Martinicích se postupem
let stalo zcela jasným lídrem mezi
českými organizátory jezdeckých
závodů a zájem jezdců to potvrzuje.
Letošní desátý ročník Memoriálu Jana
Papouška tak byl zahájen již ve středu
24. června a v průběhu pěti dní se
konalo 25 soutěží. Vyvrcholením byl
samotný Memoriál na úrovni -T*s finále pro nejlepších 15 dvojic.
Parkur stavěl německý stavitel
Marco Hesse a letos skutečně jezdce
nešetřil. Dokladem je, že ze 42 dvojic
zvládlo základní kurz pouze pět koní
čistě. Na konci výsledkové listiny byly naopak tři nedokončené soutěže
a 11 dvojic s dvouciferným výsledkem.
V pětici čistých nechyběl v Martinicích tradičně úspěšný Kamil Papoušek na LANSINK Z i na BEL
CANTO Hradiště (Srnín). Dále pak
Vladimír Tretera na QUENTIN 6 (Tretera), Nikola Bielíková s CARTHINJO
(Veltěže) a především Aleš Opatrný
s nováčkem stáje Czech Equestrian
Team WALLY.
Do finále se vešli i všichni jezdci
s jedním shozením a místo se dostalo
i na jezdce se shozením a penalizací
za čas a jednoho s 8 body.

V napínavém vyvrcholení viděli diváci
podruhé nulu hned třikrát. O vítězi tak
rozhodovalo rozeskakování. Favorizovaný Aleš
Opatrný potvrdil, že rychle jezdit dovede. Na
potřetí absolvoval čistě, ale to se povedlo i další
v rozeskakování Nikole Bielíkové. Aleš byl ale
o více než 6 vteřin rychlejší. Třetí dvakrát
bezchybný byl Kamil Papoušek na LANSINK Z,
ten ale na závěr inkasoval 8 bodů.
Foto K. Návojová

Jaroslav Hatla vysoko. FERNET AF KREFFE
čeká nyní klidné léto a zdá se, že Czech
Equestrian Team to s neúčastí na ME myslí
vážně. Jak JEZDCI Jaroslav Hatla prozradil,
porovnání s ruskými jezdci se nebude moci
vyhnout. Pokud se vše bude vyvíjet podle plánů,
čeká proto naší dvojici ještě zářijové CIC3*
v Minsku (23. - 27. 9.).
Kompletní výsledky na
www.strzegomhorsetrials.pl
Za nimi se na čtvrtém místě umístil Ludvík
Jandourek na GOOD GIRL (Murhof Melichar)
opět před Kamilem Papouškem, tentokrát na
oldenburském CENTISIMO.

CDI3*-W Brno
Jediné mezinárodní závody v drezuře, se
konají v Brně. Letošní ročník byl na programu od
19. do 21. června. Opět, díky svému místu na
seznamu závodů Světového poháru a kvalifikace na ME a OH oslovil rekordní počty
soutěžících. Vypsány byly i soutěže pro juniory
a děti na pony.
Mezi pony jsme měli pouze Alexandru
Hanáčkovou na GRENADIER (Ramir Bělov).
Nejlépe si vedla v nedělní volné sestavě, kde
obsadila 6. místo. Přemožitele nenalezla
Rakušanka Nicola Ahorner s NICE BLUE EYES.
I mezi juniory byla pouze jedna česká dvojice
Martina Kučerová na CALET (Leonix). Ta v konkurenci třinácti koní ze sedmi států obsadila
jedno 4. a dvě 6. místa. Zde startovnímu poli
vévodila italská jezdkyně Alice Campanella na
hřebci VARISTA.

Malá tůra
Malá túra měla v rozpisu tradičně úlohy
úrovně St. Georg a IM I. V českém týmu se na
start postavilo pět dvojic. Nejlepší z našich byla
Adéla Neumannová na BABYLON VAN LANGE
WEEREN, která skončila v klasickém IM I třetí
(67,026%).

Grand Prix

Vítězem jubilejního 10. ročníku Memoriálu Jana Papouška
se stal Aleš Opatrný na WALLY (Czech Equestrian Team)

Vrcholem závodů byla soutěž Grand Prix
Freestyle, započítávaná do Světového poháru
a také jako kvalifikace na olympijské hry 2016
a letošní evropský šampionát. Na startovní
listině se objevila plejáda ve střední a východní
Evropě důležitých jmen: účastnice OH 2012
Polka Katarzyna Milczarek, vedoucí jezdkyně
středoevropského žebříčku FEI Svetlana
Kiseliova, či tradičně ve vrcholných soutěžích
startujících Elena Sidneva z Ruska. V této konkurenci zastupovala ČR pouze Ema Jančářová
na DIPLOMAT (JK Vega Brno), ale úspěšnější
byla pouze v první kvalifikaci pro GP Spéciál,
úloze FEI GP, kde skončila pátá (64 %).
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Spokojenost
v Olomouci
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Foto K. Dvořák

Nejvýznamnější skokové závody v České
republice J&T Banka
CSI3*-W Olomouc, zařazené do série Světového poháru a kvalifikace na letošní ME
i na OH 2016, se konaly
11. – 14. června. Tým
pořadatelů soustředěný
kolem ředitelky konkůru
Kláry Damborské zvládnul rozsáhlý podnik profesionálně a od všech
účastníků se mu dostalo pochvaly. Pozornost zaslouží i kvalitní mediální
propagace, které se zhostil Josef Malinovský
a živé komentování Aleše Suchánka.

Bez Aleše Opatrného
Diváci se nejvíc těšili na dva členy naší české
reprezentace, Zuzanu Zelinkovou a Ondřeje Zváru.
Aleš Opatrný chyběl. Ten se vydal za možností
zisku více bodů do olympijské kvalifikace na CSI4*
do polské Poznaně. Poslední, z Pohárově
úspěšného českého týmu Emma Augier de
Moussac, si v termínu Olomouce odbyla nepříliš
úspěšnou premiéru v Global Champions Tour.
I bez těchto českých opor se olomouckého
konkůru zúčastnily bezmála tři stovky koní ze
čtrnácti zemí. Největší zájem byl o nejtěžší Diamantovou túru. Důležitá byla i kvalifikace pro juniory
a mladé jezdce na blížící se mistrovství Evropy.
Parkury stavěl stejně jako loni věhlasný Olaf
Petersen.
Páteční kvalifikaci na Velkou cenu do 145 cm na
čas vyhrál mezi padesáti osmi konkurenty,
z patnácti bezchybných, opavský Jiří Hruška
s hřebcem ARISTO Z (Artos Z). Tři jezdci měli ještě
lepší čas. Mezi nimi i Ondřej Zvára s klisnou
CARMEN ARCUS (Cordobes I), ale všichni tři
chybovali.
Sobotní kvalifikací byla klasická „150“. Kurz by
asi pro jezdce nebyl tak obtížný, ale atraktivitu
soutěže zvýšil přísný časový limit. Neshodilo
jedenáct jezdců, ale jen čtyři se vešli do
stanoveného času. V rozeskakování zvítězil jediný
bezchybný třiatřicetiletý Němec Thomas Holz
s bílým hřebcem CHATTANOOGA 14 (Cornet
Obolensky).

Velkou cenu CSI3* v Olomouci vyhrál Maxmilian Schmid na CHACON 2 z Německa a cenu mu
předal ministr zemědělství Marian Jurečka

Grand Prix Olomouc
V kurzu Velké ceny stály dva skoky vysoké 160
cm a triplebar měl šířku dva metry. To je minimum
k uznání soutěže jako olympijské kvalifikace. Čas byl
poměrně benevolentní. Kdo jezdil dopředu, hlídat ho
nemusel. Problémy však dělaly distanční vzdálenosti. Složité byly obě řady s kombinacemi. Zvláště
čtyřiadvaceti metrová vzdálenost mezi „c“ oxerem
trojskoku a následnou vysokou stacionátou byla
předmětem velkých diskusí.
I v Olomouci pozlobilo počasí. Naštěstí méně než
ve středních Čechách. Nad kolbištěm se v polovině
soutěže přehnala bouřka a soutěž byla přerušena.
Počasí se ale po deseti minutách umoudřilo a mohlo
se pokračovat.

S chybou bez kvalifikace
Do rozeskakování se nakonec dostalo šest
jezdců. Bohužel nebyl mezi nimi nikdo z našich.
Výkonnostní kvalifikaci na OH tak žádný z Čechů
nesplnil, protože na úrovni tří hvězd musí být
VC bezchybná. O tu ale nakonec nešlo. Všichni
případní adepti na OH ji mají již splněnu.
Foto J. Malinovský

Ti, na které se nejvíce čekalo, ale určitě nezklamali. Jiří Hruška s ryzákem ARISTO Z, jel velmi
dobře a kromě zmiňovaného kolmého skoku za
trojskokem mu nic nespadlo. Ondřej Zvára s CARMEN ARCUS shodil jen poslední oxer v trojskoku
a Zuzana Zelinková s hřebcem CALERI II zaváhala
ve stejné kombinaci na kolmém skoku uprostřed. Po
chybě tak skončili zhruba na konci první třetiny
výsledkové listiny.
Rozeskakování zahajoval maďarský jezdec
Balázs Horvath s 12letým hřebcem ZORDON
(Ginus). Jel čistě, ale hned v prvním obratu si zajel
a čas podle toho vypadal.
Daleko riskantněji jel Brit Ben Talbot s 15letým
dánským hnědákem SACRAMENTO (Leendert).
Čas měl ze všech nejrychlejší, ovšem za cenu dvou
chyb. Zkušený Rakušan Gerfried Puck s 9letou
KWPN hnědkou BIONDA 3 (Phin Phin) zaváhal
hned na druhém skoku a pak už se jen snažil, aby
žádný další neshodil. Druhý z Maďarů,
pětačtyřicetiletý Sandor Szasz s 11letým hřebcem
LUFTIKUS BOY (Landprinz), riskoval a shodil dvě
stacionáty po sobě.

Sedm vteřin náskok
Nijak divoce nejel Maximilian Schmid z Německa
s 9letým oldenburským hnědákem CHACON 2
(Chin Chin). Zkracoval ale, kde se dalo. Čas
doposud vedoucího Maďara tak zlepšil o celých
sedm sekund.
O dramatické vyvrcholení se postaral poslední
jezdec soutěže Rakušan Roland Englbrecht
s 12letým hnědákem MEVISTO'S POORBOY
(Conterno Grande). V cíli mu ale k vítězství chybělo
15 setin.
Z vítězství se tak radoval pětadvacetiletý
Maximilian Schmid, druhý byl Roland Englbrecht
a třetí Balázs Horvath. Vítěze dekorovali ministr
zemědělství, hejtman olomouckého kraje a ředitel
J&T Banky.
Maximilian Schmid byl ve stejný den úspěšný
i s pravým bratrem slavné KÜCHEN GIRL. Na
12letém hnědákovi LORDS GUY (Lord) vyhrál finále
Gold tour do 145 cm.
Mezi juniory zvítězila ve finálové Junior Tour
Grand Prix (140 cm) jediná čistá v rozeskakování
Kateřina De Jagerová s 11letým bílým holštýnem
VOIGTSDORFS CITYSLICKER (Cassini II). Druhá
byla Petra Boháčová s 8letým valachem LEPUS
(Lordano).
Dalším českým úspěchem bylo páteční vítězství
Jiřího Luži v soutěži pro mladé koně se 7letým
ZENTO S (Zento). V sobotu zvítězila mezi mladými
jezdci juniorka Francesca Kolowrat-Krakowská
s 13letou VORIETA (Indoctro).

Za rok dva soutěžní víkendy

V páteční Diamond Tour nenašel přemožitele Jiří Hruška a ARISTO Z (Opava Kateřinky)

Konkůr CSI3*-W Olomouc se těšil velkému zájmu
diváků a měl vysokou sportovní i společenskou
úroveň. Je skvělé, že se už podruhé podařilo podnik
(Pokračování na str. 5)
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Furusiyya Cup
v Rotterdamu
Páté kolo první evropské divize Furusiyya FEI
Nations Cup 2015 se jezdilo 19. června v Rotterdamu. Stadion byl zcela vyprodaný a nechyběla ani pravidelná návštěvnice, exkrálovna Beatrix
II. Autorem parkuru byl domácí stavitel Louis Konickx.
V soutěži se utkalo osm týmů a pět z nich,
francouzský, německý, britský, nizozemský a švédský si připisovalo body do Furusiyya tabulky.
Většina družstev přijela ve velmi silných
sestavách. V jedné soutěži se tak utkali olympijský
vítěz Steve Guerdat ze Švýcarska, mistr světa
Jeroen Dubbeldam z Nizozemska a mistr Evropy
Roger Yves Bost z Francie.
Prvním kolem prošli skvěle Němci, kteří všichni
absolvovali čistě. Dali tak najevo, že by rádi napravili svůj nepříliš povedený start do seriálu v minulém kole v St. Gallen. Těsně za nimi se s jedním
bodem drželi Francouzi a domácí Holanďané
postupovali se čtyřmi body. Britové měli pět,
Švédové šest, Brazilci jedenáct, Švýcaři třináct
a Belgičané osmnáct. Vypadalo to proto na
německou spanilou jízdu. Ve druhém kole bylo ale
všechno jinak.
Patrice Delaveau s hřebcem LACRIMOSO 3
HDC (Landjunge) pro Francii zopakoval nulu z prvního kola, Christian Ahlmann s hannoveránem
CODEX ONE (Contendro) shodil vratkou branku
číslo 4 a ke znepokojení německé ekipy ještě široký
oxer před nájezdem do závěrečné řady.
Druhý z Francouzů Aymeric de Ponnat s oldenburským hřebcem ARMITAGES BOY (Armitage)
šel také čistě, zatímco Patrick Stühlmeyer
s 13letým hnědákem LACAN 2 (Lando), stejně jako
jeho zkušenější kolega dvakrát chyboval. To již bylo
pro Němce hodně zlé. Měli jistých osm bodů.
Navíc byli, kromě dvou Francouzů, čistí také dva
Britové.
Francouzské naděje zrelativizoval Roger Yves
Bost, který svého 12letého bělouše PEGASE DU
MURIER (Adelfos) nemohl dostat ke trojskoku.
Hřebec se nechtěl přiblížit k úvodní stacionátě,
vzpínal se a chvíli trvalo, než si dal říct. Z rozrušení
ještě shodil poslední tři skoky a bylo z toho 19 bodů.

Foto FEI/Arnd Bronkhorst

Tým Velké Británie zvítězil v pátém kole první evropské divize Furusiyya FEI Nations Cup 2015
v Rotterdamu, letos již potřetí. Na snímku při čestném kole Joe Clee, Jessica Mendoza a Ben
Maher. Čtvrtým v týmu byl Michael Whitaker.
Pořadí Furusiyya FEI Nations Cup™ 2015 evropská divize 1 po 5. kole v Rotterdamu:
1. Francie 4/4 – 310, 2. Belgie 3/4 – 250, 3. Švédsko 3/4 – 210, 4. Irsko 3/4 – 205, 5. Velká Británie
2/4 – 200, 6. Nizozemsko 3/4 – 195, 7. Itálie 2/4 – 155, 8. Německo 2/4 – 140, 9. Španělsko
2/4 – 135, 10. Švýcarsko 1/4 – 90.

Když se nedaří
Mezitím šel čistě i třetí z Britů a bylo jisté, že ti víc
než pět bodu mít nebudou. Třetím Němcem byl
Ludger Beerbaum s bělkou CHIARA (Contender).
Když se nedaří, tak se nedaří. I on připsal čtyři
body. Pro družstvo to znamenalo minimálně
dvanáct a další propad.
O konečném výsledku rozhodoval poslední
z Francouzů, Jerome Hurel s 11letým ryzím
hřebcem QUARTZ ROUGE (Ultimo van ter
Moude). Na vítězství měl rezervu tři body. Chyba
znamenala rozeskakování s Angličany. Jerome
Hurel jel velmi pečlivě a v závěru bylo jasné, že čas
nestihne. Osudnou jemu i celému francouzskému
týmu byla ale stacionáta za vodním příkopem.
Skončil tak se šesti body a výsledek družstva byl
sedm.

Britové potřetí
Letos se již potřetí radovali v první divizi Britové.
Reprezentovali je Ben Maher s bělkou DIVA ll
(Kannan) 8/0, Joe Clee s 11letým hřebcem
UTAMARO D'ECAUSSINES (Diamant de Semily)
0/0, devatenáctiletá Jessica Mendoza s hnědkou
SPIRIT T (Tornado) 4/0 a Michael Whitaker s běloušem CASSIONATO (Cassini I) 1/5. Druzí byli
Francouzi se sedmi body a třetí Švédové měli
deset. Rozčarovaní Němci dvanáct a nijak moc se
neradovali ani pátí Holanďané se třinácti body.
Šestí skončili Švýcaři s dvaceti čtyřmi a současně
sedmí byli Belgičané a hostující Brazilci s osmadvaceti body.
Dvakrát bezchybní byli čtyři jezdci. Z vítězného
britského týmu to byl Joe Clee. Druhé Francouze
podržel Patrice Delaveau. K lepšímu výsledku
Němců ani Holanďanů však nepomohly ani dvojí
nuly Daniela Deussera s běloušem CORNET
D'AMOUR (Cornet Obolensky), či Gerco Schrödera s holštýnským hřebcem GLOCK'S COGNAC
CHAMPBLANC (Clearway).
Kompletní výsledky na www.chio.nl. Šesté kolo
1. evropské divize bude v pátek 10. července ve
švédském Falsterbo.

Foto FEI/Arnd Bronkhorst

Součástí konkůru v Rotterdamu bylo také třetí kolo drezurního poháru národů. Dva členové
každého týmu byli hodnoceni za Grand Prix Spécial a druzí dva za Grand Prix Kür. V domácím
prostředí zvítězili Holanďané s průměrem 77,195%. Druzí byli Švédové (74,875%) a třetí
Američané (71,019%). Na dalších místech se umístili Belgičané (70,857%) před Němci (69,980%),
Brity (68,967%) a Francouzi (68,933%). Na snímku vítězní ARLANDO N.O.P. (Diederik van
Silfhout), UZZO (Patrick van der Meer), GLOCK'S JOHNSON TN (Hans Peter Minderhoud),
GLOCK'S UNDERCOVER (Edward Gal).

GCT v Cannes a Monte Carlo
V podvečer 13. června se na francouzské
Riviéře, v samém centru letoviska Cannes,
konalo šesté pokračování Longines Global
Champions Tour. Parkury připravoval Uliano
Vezzani.

Premiéra pro Emmu
Prvního kola se mezi devětačtyřiceti
pozvanými jezdci zúčastnila i česká reprezentantka Emma Augier De Moussac s 10letým
tm. hnědákem CHARLY BROWN (Diamant de
Semilly). Bohužel se jí ale vůbec nedařilo.
Z prvních čtyř skoků tři shodila a v závěru ještě
další dva. Nakonec z toho bylo jednadvacet
bodů a čtyřicátá druhá příčka.

Do druhého kola se dostali čtyři nejrychlejší
se čtyřmi body, tři jen s jedním a jedenáct jezdců
postupovalo s nulou. Druhý parkur překonalo
čistě sedm jezdců, ale jen čtyři z nich si přinesli
nulu i z prvního kola.
Rozeskakování zahajoval Holanďan Maikel van
der Vleuten s 10letou hnědkou VDL GROEP
ARERA C (Indoctro). Snažil se, dobře točil, ale bylo
znát, že na vítězství to tentokrát stačit nebude.
Luciana Diniz z Portugalska s 11letou ryzkou
FIT FOR FUN 13 (For Pleasure) riskovala a její
čas byl o dvě sekundy kratší.
Hbitý byl i Rolf-Göran Bengtsson se zkušeným hřebcem CASALL ASK (Caretino) a v cíli
byl ještě o patnáct setin rychleji.
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Poslední jezdkyní soutěže byla domácí
Pénélope Leprevost s perspektivní 10letou
hnědkou RATINA D'LA ROUSSERIE (Quaprice
Boimargot Quincy). Za mohutné podpory
hlediště senzačně zkrátila skvělý Bengtssonův
čas o celou sekundu a vítězství tak zůstalo
doma. První místo bylo spojené s dotací 99 tisíc
EUR. Švédský matador Rolf-Göran Bengtsson
získal jako druhý 60 tisíc a Luciana Diniz za
třetí příčku čtyřicet pět. Čtvrtý skončil Maikel van
der Vleuten před katarským šejkem Ali Bin
Khalid Al Thani v sedle 10letého hnědáka
FIRST DEVISION (Andiamo), který inkasoval

Kolbiště v Monte Carlu
pouhý bod.. Šesté místo si odvezl legendární Brit John Whitaker s hřebcem ARGENTO
(Arko III).

Pokračování v Monacu
Milionářský seriál pokračoval v Monackém
knížectví v Monte Carlu. Kolbiště bylo
vybudováno v těsné blízkosti přístaviště
luxusních jachet. Nelehkého úkolu postavit
parkur v jedné z nejmenších arén tohoto seriálu
se ujal Belgičan Luc Musette.

Reportáže
Sítem prvního kola se mezi osmnáct
úspěšných dostali tři jezdci s jednou chybou
a patnáct čistých. Všichni tři čtyřbodoví, Luciana
Diniz s hřebcem WINNINGMOOD (Darco),
Doda de Miranda s hnědkou AD NOUVELLE
EUROPE Z (Nelson Z) i Marko Kutscher s valachem CORNET'S CRISTALLO (Cornet
Obolensky), zaváhali i napodruhé.
Dvě chyby si připsala Španělka Pilar Lucrecia
Cordon s ryzkou GRIBOUILLE DU LYS (Quincy)
stejně jako nejrychlejší z prvního kola Američanka Lauren Hough s 11letou OHLALA
(Orlando). Jedno zaváhání ve druhém kole měli Hans-Dieter Dreher
s hřebcem EMBASSY II (Escudo I), Vincent Voorn s 11letým
hnědákem QUINLAN
(Quidam's Rubin), Japonec Taizo Sugitani
s 16letým valachem
AVENZIO 3 (Animo)
a Kevin Staut s 11letou
ELKY VAN HET INDIHOF HDC (Toulon).
Bezchybných bylo devět a ti se dostali do
rozeskakování.
Nevděčná první pozice připadla na Švýcarku Christinu Liebherr
s 15letým ryzákem L.B.
MIDSHIP DU BORDA
(Drakkar des Hutins).
Prokličkovala se kurzem čistě, ale čas neměla nijak závratný.
Následoval Christian
Ahlmann s hřebcem
TALOUBET Z (Galoubet A). Byl ze všech
nejrychlejší, ale spadl mu předposlední skok.
Šejk Ali Bin Khalid Al Thani s 10letou hnědkou
VIENNA OLYMPIC (Cassini I) jel čistě, rychle a
ujal se vedení. Bez chyby byla i Jessica
Springsteen v sedle 14leté hnědky LISONA
(Obos Quality), časem však o sekundu
zaostávala. Druhý z Katarských jezdců, Faleh
Suwead Al Ajami s běloušem COME SOON
(Come On), shodil druhý skok a před třetím
zůstal stát. Nakonec při dalším pokračování
vzdal.
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V Cannes se radovala Pénélope Leprevost
s 10letou hnědkou RATINA D'LA ROUSSERIE
Skvělý John Whitaker s tm. hnědákem
ARGENTO (Arko III) zkrátil doposud vedoucí
čas o další vteřinu. Arabská ekipa trochu posmutněla, ale ohlas ochozů byl obrovský.
Rolf-Göran Bengtsson se 16letým holštýnem
CASALL Ask (Caretino) tentokrát zaváhal na
třetím skoku.
Na startu byli ještě dva jezdci. Hned první
z nich byl světový muž číslo jedna Scott Brash
se svým třetím koněm, na této úrovni ještě
nezkušenou 9letou hnědkou HELLO M'LADY
(Indoctro). Fantastickou jízdou dokázal o čtyři
desetiny odsunout reprezentačního kolegu
Johna Whitakera na druhé místo. Vehementně
se snažil prosadit i Emanuele Gaudiano z Itálie
s 10letým tm. hnědákem ADMARA 2 (Padinus),
jeho čas však zaostal za oběma Brity o sedm
setin vteřiny.
Na stupních vítězů stál nejvýše Scott Brash,
těsně pod ním John Whitaker, a vedle nich
Emanuele Gaudiano. Čtvrté místo získal Ali Bin
Khalid Al Thani před Jessicou Springsteen
a Christinou Liebherr.
Další kolo Longines Global Champions Tour
je již tuto sobotu pod Eiffelovou věží v Paříži.
Kompletní výsledky na
www.globalchampionstour.com

Spokojenost v ....
(Dokončení ze str. 3)
na této výši uspořádat. Jak prozradila prezidentka
závodů a majitelka areálu Mgr. Barbora Valštýnová,
ráda by konkůr v příštím roce rozšířila na dva víkendy. Máme se tak na co těšit.

Důležité jsou body do žebříčku
Aleš Opatrný jde cílevědomě za individuální
olympijskou kvalifikací. Startoval proto v době konání
olomouckého CSI3* na čtyřhvězdičkovém konkůru
v polské Poznani. Ve Velké ceně s 9letým hnědákem
ACOVARO (Acodetto I) postoupil s jednou chybou
do druhého kola. S celkovými osmi body nakonec
obsadil mezi silnými soupeři dotovanou jedenáctou
příčku.

Souboj o první příčku

Německá militaristka Ingrid Klimke zvítězila na ESCADA při CCI4* v Luhmühlenu (18. - 21.
června) a zvýšila tak svůj náskok v seriálu FEI Classics 2014/2015. Před závěrečným závodem
(Burghley Horse Trials, 3. - 6. září) vede po pěti kolech s jasným náskokem 17 bodů před
Michaelem Jungem (GER). Na třetím místě je o pouhé dva body William Fox-Pitt (GBR).
Kompletní výsledky naleznete na www.luhmuehlen.de

Aleš Opatrný bojuje o individuální postupovou
pozici, kterou získá vítězný jezdec olympijského
žebříčku skupiny C. Zatím mu jsou největšími
soupeři všichni ukrajinští jezdci. V případě, že je nedokáží naši jezdci v létě porazit v Šamoríně, a podle
předpokládaných papírových šancí tak získá týmový
postup na OH Ukrajina, přestanou být ukrajinští
jezdci Alešovými konkurenty. Nejvíce starostí mu tak
dělá překvapivě Turek Omer Karaevli, který je na čele žebříčku. Ten byl v Poznani také a s 8 body získal
16. místo. Jeho náskok v olympijském žebříčku tak
Aleš pouze zmírnil. Kvalifikace ovšem není ještě ani
ve své polovině a trvá až do 6. března 2016.
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Reportáže

Společné přebory

Foto K. Návojová

Novinku ve sportovním kalendáři přichystali jezdcům
Prahy a středních Čech organizátoři společného oblastního
přeboru ve skákání. Především pro jezdce z Prahy byl
přebor novinkou. Soutěže se konaly na Ptýrově ve dnech
12. - 14. června. Kopírovaly středočeský model a to bylo pro
jezdce Prahy novinkou. O dvoukolové soutěže přišli pouze
senioři obou oblastí, protože v sobotu v podvečer se přes
Ptýrov přehnala bouře a celý zbytek programu musel být
zrušen.

Šesté kolo Českého skokového poháru ve Frenštátu pod Radhoštěm sice vyhrál
21. června Jiří Hruška na ACORADIA-MX (Opava Kateřinky), ale hned za ním se umístil
Marek Klus na CRASDO VON WICHENSTEIN (JK Mustang). Marek Klus (foto) je tak
i nadále v čele průběžného bodování (58) před, ve Frenštátě třetím Rudolfem
Doležalem (PEGGY SUE, JK Hřebčín Suchá). Rudolf Doležal je se ziskem 52 bodů
vůbec nejpilnějším a nejúspěšnějším jezdce letošního ročníku ČSP, protože zatím
bodoval ve všech kolech. Za nimi jsou pak již s větším odstupem Vladimír Tretera (34)
a Barbora Tomanová (33).

Foto K. Návojová

Úspěšný Stružinský
Jednou z posledních zkoušek před letošním
skokovým ME dětí, juniorů a mladých jezdců
(Wiener Neustadt, 10. - 16. srpna) se stalo prestižní německé CSI v Hagenu (18. - 21. června).
Významný úspěch se podařil Františku Stružinskému v kategorii dětí, který na LUCKY
LIFESTYLE dokázal v Grand Prix (125 cm) po
rozeskakování 20 dvojic obsadit po čistém
výkonu devátou příčku.
V GP mladých jezdců (145 cm) se za ČR
dařilo Anně Kellnerové na CARPE DIEM (Czech
Equestrian Team), která skončila se 4 body na
11. místě. Ve vrcholení celých závodů se dařilo
Maurice Tebbel, která na CHACCOS´SON
vyhrála po rozeskakování čtyř dvojic před další německou jezdkyní Kaya Lüthi na PRET
a TOUT.

Foto K. Návojová

Nejlepší ženou středočeské oblasti
se stala Jana Nosková na SHADOW (Statek Kováry)

Mistrem středočeské oblasti seniorů se na Ptýrově stala
Iva Holíková (LUANA-T, Dani Zbožnice) před Tomášem
Lomským (ZPIKEY D, Artax Lány) a Markem Zbořilem
(ADRIA 5, Lány-Vašírov)

Foto J. Bělohlav

Ve dnech 14. - 15. června uspořádal NH Kladruby nad Labem v Heřmanově Městci soutěže spřežení, které tradičně nesou název Memoriál Jiřího
Škodného. Jiří Škodný byl v devadesátých letech driverem Národního hřebčína. V roce 1996 se stal mistrem ČR s čtyřspřežím starokladrubských
vraníků (vpravo). Po vážném srdečním onemocnění zemřel 29. října 2005 ve věku 41 let.
Na startu čtyř soutěží úrovně CAN2* (+ navíc CAN1* jednospřeží) se sešlo celkem 27 spřežení. Nejvíce účastníků měl CAN2* jednospřeží, kde se
o prvenství utkali Jan Exnar (Favory Benice) a Jiří Koníř (Hrádek). Nakonec s náskokem pouhých 0,65 bodu získal prvenství Jan Exnar (vlevo). Třetí
skončil Libor Kurka (3K Přední Lhota).
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Reportáže
Foto M. Javůrková

Páté kolo Kritéria mladých koní se konalo 9. června v Litomyšli. V šesti
soutěžích se představilo 85 koní. Mezi 12 šestiletými hřebci se
komisařům nejvíce líbil EMPIRE 1 (Quidam de Revel) s Karlem Polákem
(JK Hapax).
Foto J. Bělohlav

V sobotu 27. června se v zámeckém parku ve Slatiňanech konaly oslavy
k 70. výročí trvání slatiňanského hřebčína. V programu vystoupili i Pavla
Kašparová (FAVORY ROMA) a Karel Dvořák (SIGLAVI P. BASILIKA)
s představením nazvaném Španělská variace.

JK Stará Boleslav (Praha-východ) hledá

ošetřovatele/lku koní.
Nezbytná zkušenosti s prací okolo koní. Letní ubytování možné
v areálu JK v prostorné chatě, popř. na ubytovně.
Možnost ustájení soukromého koně. Více informací na:
jkstaraboleslav@seznam.cz nebo na 777 180 535

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
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Pozvánka do Hradištka
V úterý 11. srpna bude zahájen sdružený šampionát Evropy v disciplínách skoky, drezura, voltiž,
čtyřspřeží a reining. Ochuzeni nebudou ani příznivci všestrannosti. Ta bude v programu
zastoupena soutěží CICO3*, která bude 5. kolem FEI Nations Cup. Při zahajovacím ceremoniálu
očekávají pořadatelé 40 000 diváků. Na kolbišti bude probíhat show s 1000 vystupujícími,
stovkami koní, psů a desítkami kočárů. Součástí programu bude i čtverylka 64 plemenných
hřebců. Vstupenky můžete získat na: tickets@aachen2015.de a veškeré podrobnosti naleznete
na: www.aachen2015.de

Ve dnech 4.- 5. července pořádá TJ Equus
Kinský skokové závody Champions Tour 2015
se soutěžemi od stupně -Z.- až do -ST*-. Hlavní
soutěž se jede jako Cena John Deere Cup a do
soutěží od stupně -L- bude zahrnut i vodní
příkop. Ten bude následující týden použit při
MČR na Ptýrově. Organizátoři v Hradištku pak
od úterý 30. června umožnili trénink skoku přes
vodní příkop.
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