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Kdo bude na ME?

Sumarizace naší účasti na
ME v Cáchách i informace
o složení německého týmu.

Týmová všestrannost
v Pardubicích

Těžký pád, po kterém byl
Lubomír Vrtek převezen do
nemocnice, vrhnul stín na
šampionát oblastních
družstev ve všestrannosti

(Pokračování na str. 2)
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Inzerce

HGW zahájí Cáchy
Cášský stadion, který bude ve dnech

11. - 23. srpna dějištěm pěti evropských
šampionátů, ozdobí při zahajovacím cere-
moniálu legenda skokového sportu Hans
Günter Winkler (89). Nestor světového
jezdectví získal v Cáchách titul mistra světa
právě před 60 lety, kdy porazil své-
ho největšího konkurenta, ale sou-
časně i přítele, Itala Raimonda 
d´Inzea.
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Hans Günter Winkler (vpravo) přijímá od
Raimonda d´Inzea v roce 1955 v Cáchách
gratulaci k zisku titulu mistra světa 

Pompézní středisko v Šamoríně ozdobilo svůj novodobý vývoj pořadatelstvím nejprestižnější
středoevropské akce. Tou je bezespopru pořadatelství olympijské kvalifikace. Vzestup jezdeckého
sportu v zemích bývalého sovětského bloku dokládá, že již podruhé měly tyto státy možnost
samostatného souboje o jedno kvalifikační místo na OH. Před londýnskými hrami bylo pořadatelství
svěřeno prověřeným Cáchám. O čtyři roky později již dokázal středoevropský pořadatel v Šamoríně
o svých kvalitách přesvědčit jak FEI, tak MOV, a získal pořadatelství prestižní akce pro Slovensko.

Pro ČR měla tato skutečnost několik výhod. Většina našich jezdců již Šamorín velmi dobře znala
a Zuzana Zelinková je zde dokonce doma. Navíc rok 2013 a 2014 byl ve znamení nebývalého vzestupu
A týmu skokové reprezentace ČR. V roce 2014 dokázali naši jezdci získat vítězství poprvé ve více než
stoleté historii soutěže Poháru národů. V roce 2015 to navíc potvrdili dalším vítězství v Linzi a druhým
místem v Budapešti. Proto přijížděly zástupy českých fanoušků do Šamorína s velkým očekáváním.
Postup českého týmu do olympijské skokové soutěže nebyl poprvé od konce 2. světové války pouhou
chimérou. 

Foto FEIV neděli 2. srpna byl den „D“, ke kterému se
půl roku upínala pozornost všech příznivců čes-
kého skokového jezdění. V úžasném jezdeckém
areálu slovenského Šamorína se odehrála olym-
pijská kvalifikace, ve které se rozhodovalo
o tom, kdo bude náš region v Riu zastupovat.
Autorem parkuru, který měl odhalit, jak na tom
jednotlivá družstva v této chvíli jsou a jaké šan-
ce by v Brazílii mohla mít, byl Frédéric Cottier.
Je třeba říct, že se mu to dokonale podařilo. Je-
ho kurz splňoval všechna očekávaná kritéria. Na
velkém travnatém kolbišti postavil technicky
i rozměrově parkur, za který by se nemusel sty-
dět žádný věhlasný konkur. Kursu dominovala
řada oxer a trojskok (oxer, kolmý skok, oxer),
která pokračovala v oblouku na viaduktovou
zeď. Náročná byla i následující řada vodní pří-
kop, oxer, kolmý skok. Vše završovala a řadu
potíží (bohužel i našim jezdcům) přinášela po-
slední technická zkouška složená z oxeru, po
kterém následoval na šest krátkých nebo na-
opak na pět dlouhých cvalových skoků dvojskok
z kolmých skoků. Velmi přísný byl i časový limit.

Náš tým, ve snaze neponechat nic náhodě,
se ještě před bratislavským konkůrem sešel na
úspěšném společném tréninku. Po neblahých
zkušenostech z budapešťského pískového kol-
biště, bylo jedním z témat, jak bude CHARLY
BROWN skákat na trávě vodní příkop. Ukázalo
se, že by to problém být neměl. Navíc trenér na-
šeho družstva Tjark Nagel, ve snaze zmírnit tlak
na Emmu de Moussac, prohodil ustálené pořadí
našich jezdců a nechal Emmu startovat až třetí.

Velká cena
Olympijská týmová kvalifikace byla vyvrchole-

ním celých závodů a zahajovala až v pozdním
nedělním odpoledni v 15:30 hodin. Po obědě jí
předcházela Velká cena CSI3*, která byla pro
olympijskou kvalifikaci, ovšem jednotlivců, také
důležitá. Bylo jasné, že především Aleš Opatrný
si příležitost k zisku dalších olympijských bodů
nenechá ujít. Na rozdíl od týmové kvalifikace se
GP jezdila na hlavním pískovém kolbišti, zrcad-

Foto I. Neumannová



zůstal ani závěrečný skok. Ve druhém kole již
CENTO LANO nepůsobil tak přesvědčivě.
Ondřej musel mezi skoky vehementně pobízet
a CENTO LANO vypadal, že ho práce na par-
kuru vůbec netěší.

Emma zúročila ve druhém kole svoje zkuše-
nosti a shodila pouze oxer po vodě. Do limitu se
nevešla o jedinou setinu. Jako vyměnění byli
ovšem Aleš Opatrný a ACOVARO. Dvojice inka-
sovala pouze na prvním skoku trojskoku a pak
ještě za čas další dva body. Ve druhém kole
jsme tak připisovali dvanáct bodů a celkem
skončili se třicetijedna body. Již před startem na-
šeho třetího koně ovšem slavila Ukrajina.

Cassio Rivetti (VIVANT) dokončil s pěti
a stejného výsledku dosáhl Ferenc Szen-
tirmai (CHADINO). Rozdíl několika tříd na-
de všemi ovšem prokázal Renné Tebbel.
Ten si na velezkušeném COOPER s obě-
ma parkury doslova pohrál. Jeho výkon
byl naprosto suverénní. Bylo jisté, že tato
dvojice udělá chybu jen nějakou neuvěři-
telnou náhodou. Když dokončil i podruhé
s jediným bodem za čas, bylo jasné, že
Ukrajinu již v Šamoríně nikdo nedohoní.
Již po třetím jezdci byl jejich výsledek
(17 bodů) menší, než naše konto po prv-
ním kole. Katharina Offel podruhé ani ne-
musela startovat.

Kdyby, kdyby
K poražení nebo alespoň k znejistění

však určitě Ukrajina byla. Tentokrát ani tak
ne od nás, i když i tady by bylo možné
vznést řadu kdyby. Před soutěží se ovšem
ambicemi neskrývali Poláci. Bylo tak nej-
větším překvapením soutěže, když zcela
překvapivě odpadli po nepochopitelně
zpackaném prvém kole. Ve druhém, když
z nich již spadla veškerá zodpovědnost
a bylo všechno ztraceno, připsali pouhých
pět bodů. Jediný kdo vůbec přešel parkur
s čistou nulou, byl Marek Lewicki s 10letým
valachem ABIGEJ (Lupicor) v druhém kole 

Vítězní Ukrajinci startovali v sestavě
Cassio Rivetti – VIVANT 1/5, Ferenc
Szentirmai – CHADINO 4/5, René Tebbel
– COOPER 1/1, Katharina Offel –
CHARLX 13/DNS.

Na olympijsky nepostupovém druhém
místě se umístili čeští reprezentanti
s 31 body. Třetí místo patřilo Maďarům
(40) před Poláky (48), Turky (56), ve třech
startujícími Izraelci (71). Výsledkovou listi-
nu uzavírali Ázerbájdžánci (75). Rusové
druhé kolo nedokončili a Slováci do něho
již nenastoupili.

Třetí v pořadí startovala Emma
Augier de Moussac. Tady jsme se
báli, jak si CHARLY BROWN po-
radí s vodou. První chyba přišla
ovšem již na prkenné stacionátě
č. 3. Vodní příkop skočil CHARLY
naprosto suverénně, ale nakonec
chyboval ještě na závěrečném
oxeru. Do času se stejně jako
všichni ostatní naše koně nevešel.

Pak ale přišlo největší zklamá-
ní. Bohužel, první parkur vůbec
nesedl našemu finišmanovi Aleši
Opatrnému s valachem ACOVA-
RO. Postupně udělal čtyři chyby
a k tomu dostal dva body za čas.
To se Alešovi již dlouho nepodaři-
lo. ACOVARO vypadal unaveně
a najednou jakoby na parkur ne-
měl dost třídy.

V té chvíli již bylo jasné, že
Ukrajinu bychom tentokrát mohli
porazit jen zázrakem. Sice ani její
jezdci nestíhali čas, ale na překáž-
kách chybovali minimálně. Jedi-
nou započítávanou chybu udělal
maďarský rodák Ferenc Szentir-
mai. Ukrajinci tak vedli po prvním
kole s pouhými šesti body. Naše
družstvo mělo devatenáct, Turci
dvacet dva a Ázerbájdžánci třicet.
Na pátém místě byli se třiatřiceti
body Rusové, Slováci a Izraelci
měli třicet devět a poslední Poláci,
kterým se první kolo překvapivě
vůbec nepovedlo, inkasovali čtyři-
cet tři body.

Ukrajina slavila již před koncem
Do druhého kola mohly postoupit všechny

celky, ale Slováci své kvarteto odvolali. Tribuna
šamorínského závodiště se hodně vylidnila.
Skvělou jízdou potěšila i zbylé Slováky Zuzana
Zelinková. Napodruhé již neshodila nic a do-
končila jen, bohužel téměř standardním bodem
za čas.

Jediným naším jezdcem, který ze všech
osmi parkurů stihl jednou časový limit, byl ve
druhém kole Ondřej Zvára. Bohužel, chyboval
při tom na vodě, shodil oxer č. 11 a stát ne-
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CALERI si z neúčasti na OH nedělal těžkou hlavu

Foto I. Neumannová

Foto I. Neumannová

lově položenému proti trávě. Vedle Aleše Opatr-
ného se za ČR ještě na start postavil Ondřej
Zvára.

Aleš Opatrný v sedle 9leté ryzky BERLINA
předvedl velmi úhledný parkur. Měl velkou smů-
lu, když mu po lehkém dotyku spadla cihlička ze
zdi. Časem se zařadil na sedmnáctou příčku.
Dvacátý skončil Ondřej Zvára s 13letou hnědkou
CARMEN ARCUS, který po jedné chybě dostal
ještě bod za čas. 

V rozeskakování zvítězil nejzkušenější jezdec
soutěže, Doda de Miranda z Brazílie, s 11letou
NOUVELLE EUROPE Z (Nelson Z). Jel čistě
a tak rychle, že ve snaze ho v rozeskakování do-
honit, všechny tři jeho mladé soupeřky chybova-
ly. Druhá byla Belgičanka Fabienne Daigneux-
Lange s 10letou VENUE DʼFEES DES HAZAL-
LES (President) před Ruskou Marií Madenovou
s belgickým hřebcem KLEINER ONKEL (He-
artbreaker) a Amber Fijen s 9letou BRILJANT
(Chacco Blue) z Holandska.

Skupina C o OH podruhé 
Po Grand Prix se diváci přesunuli na druhou

stranu dvojitě postavené tribuny, kde již bylo vše
připraveno pro olympijskou kvalifikaci. Ta se
v historii olympijských kvalifikací konala teprve
podruhé. Před čtyřmi lety byla svěřena pořada-
telům v Cáchách a byla zařazena v zahajova-
cích dnech cášského konkuru. Již v roce 2011
byla hlavním favoritem Ukrajina, kterou se ma-
sivním nákupem koní i jezdců rozhodl na OH do-
stat ukrajinský magnát Alexandr Oniščenko.
Tehdy v roce 2011 se mu to podařilo a Ukrajina
vyhrála kvalifikaci s 12 body před Tureckem (25)
a Polskem (33). To ovšem v Oniščenkově týmu
ještě nebyla hvězda kalibru Němce Renného Te-
bela. Ukrajinci tak byli favority i nyní.

Obávali se jen Čechů
Největšími konkurenty jim ovšem tentokrát

byla Česká republika. Náš tým se v posledních
dvou letech konsolidoval ve velmi silný celek.
Dominuje mu Zuzana Zelinková s fenomenál-
ním CALERI II, jehož majitelkou je současná
prezidentka ČJF Olga Plachá. Zuzana je navíc
v Šamoríně doma a tak i to bylo její výhodou.
Druhým v týmu je Ondřej Zvára, který má ješ-
tě fenomenálnějšího skokana, bělouše CEN-
TO LANO. Společně se Zuzanou i on prošel
zkušeností normandského mistrovství světa.

Třetí v doposud historicky nejlepším týmu
ČR, je naše francouzská „krajanka“ Emma
Augier de Moussac. Ta v sedle své jedničky
CHARLY BROWN startovala v celé řadě pě-
tihvězdičkových konkurů. Je tak vybavena nej-
většími zkušenostmi, ale i tak je našemu týmu
nejmenší oporou.

A konečně Aleš Opatrný. Ten nemusí svoji
rutinu a zkušenost nikomu dokazovat. Jeho
výkony jsou velmi stabilní, ale on jediný z na-
šeho týmu sedlá koně, které zatím nedosahu-
jí jeho jezdeckých kvalit.

Když v loňském roce získala v Budapešti ta-
to čtveřice pro ČR historicky první vítězství ve
více jak stoleté historii Poháru národů, mohli
pesimisté namítnout, že to byla trochu náhoda
a konkurence byla slabá. Když ovšem český
tým potvrdil svoji výkonnost vítězstvím v pres-
tižním CSIO Linz letos na jaře, museli již jeho
kvalitám uvěřit i skeptici. Druhé místo týmu při
CSIO Budapešť ještě naše ambice podpořilo
a tak očekávání bylo veliké. V hledišti bylo pro-
to mnoho diváků z ČR. Našemu týmu sympa-
ticky fandili i Slováci, když jejich, z povinnosti
startující družstvo, jako jediné do druhého ko-
la nenastoupilo.

Češi startovali pátí. Zahajovala tradičně Zuza-
na Zelinková. CALERI prošel prvním kolem až
k závěrečné řadě s přehledem. Chyba přišla až
na prvním skoku závěrečného dvojskoku a v cí-
li ještě jeden bod za nedodržení času. Úplně
stejný průběh mělo i vystoupení Ondřeje Zváry
s běloušem CENTO LANO. Bělouš ovšem vy-
padal, že si se skoky pohrává a ještě si při tom
může dovolit řadu neukázněností. Neschopnost
soustředit koně se ovšem vymstila na stejném
skoku dvojskoku, těsně před cílem.

Aleš Opatrný a ACOVARO chybovali v prvním parkuru hned
na druhém skoku a spadla jim nejnižší bariéra triplebaru



poli. Navíc tuto skutečnost oznámila na
čtvrteční technické poradě a kde byla
vedoucími oblastí akceptována. Ať již
byla pravda kdekoliv, absence druhého
opracoviště bylo problémem, který
zbytečně zvyšoval předstartovní ner-
vozitu.

Méně družstev
První medaile patřily týmovým

soutěžím, které vyvrcholily v sobotu.
Překvapivě až téměř do samotného
zahájení šampionátu byla ohrožena
soutěž dětí. Teprve po výzvách
organizátora mistrovství se podařilo
sestavit i třetí družstvo. Celkem soutěžilo
o týmové kovy pouze 10 dětí a to
ukazuje na generační přelom této
kategorie. Juniorů bylo v týmovém klání
26 a to stačilo na sestavení pěti
kompletních a dvou tříčlenných družstev.
U dětí bylo rozhodnuto po dvou kolech
(-ZL+ZL-) a titul si odnesli s 16 body
Středočeši. V juniorské týmové soutěži
(-L**+L**-) se radovali zástupci vý-
chodních Čech, ale ti se museli po
shodném výsledku 8 bodů o zlato rozeskakovat
s karlovarskou trojicí. Rozeskakovalo se i o bronz.
Po shodném součtu 16 bodů byli nakonec
úspěšnější jezdci ze severní Moravy před Stře-
dočechy.

Příprava na ME
Individuální mistrovství vrcholila v neděli. Děti

byly po třech kolech (-ZL+L*+L*-) s nulou čtyři.
Rozeskakování, ze kterého musel zákonitě vyjít
jeden účastník naprázdno, se nejvíce povedlo
jediné bezchybné Anně Lani Novak s TAVENA HS
(JK Mariánovice). Všichni ostatní udělali chybu
a docílený čas postavil Sáru Finsterle s EURIDIKA
(JK Suchá) a Veroniku Špačkovou s FAR STAR (JK
Černožice) na stupně vítězů. Naprázdno vyšla
Markéta Míková s PAY DAY (JK Mělník).

Mladším juniorům (-L**+S*+S**-) dominoval
jediný třikrát bezchybný František Stružinský
(LUCKY LIFESTYLE) ze stáje Gasstr. Ten tak
dokázal své evropské ambice, protože věkem
patřící do kategorie dětí, pojal národní šampionát
jako přípravu na ME ve Wiener-Neustadt.

Jediný bod Alexandry Hanáčkové na CLANN
(JK Ramir Bělov) zmařil rozeskakování o zlato.
V závěrečném parkuru mladších juniorů viděli
diváci pouze dvě nuly. Druhou před Františkem
Stružinským předvedl Matouš Kořínek na CHIQUE
(Nový Dvůr). Ten startoval po dvou kolech až
z 9. příčky, ale čistý výkon ho katapultoval se
součtem 4 bodů až na bronzový stupeň.

Skutečným vyvrcholením pak byla soutěž
starších juniorů (-S*+S**+S**-). Hned šest dvojic
nastupovalo do třetího kola s nulou. Na bronz
vyneslo čisté závěrečné kolo pouze jedním bodem
ze soboty zatíženou Antonii Sabathilovou (Diana
Dubová Lhota). Totální přehled ovšem předvedly
Franceska Kolowrat-Krakowská na CALISTA-T
(JK Kolowrat) a především Kateřina de Jagerová
s CANDY BOY (JK Slapy). Tyto dvě jezdkyně se po
třech nulách rozeskakovaly o titul. Bezchybná

a rychlá Franceska dostala Kateřinu pod
tlak. Tu to ovšem nerozhodilo a po
rutinovaném výkonu na obratném
CANDY BOY si odnesla zlato.

Kdo na ME?
Národní šampionát byl poslední

nominační zkouškou před blížícím se
ME. To se koná ve dnech 13. – 16. srpna
v rakouském Wiener-Neustadt. 

Na základě rozhodnutí nominační
komise nás bude v Rakousku
reprezentovat:

děti: František Stružinský (LUCKY
LIFESTYLE), Tereza Markusková
(CAPRIOLO), Sofie Najmanová
(STARDANO), Sára Finsterle (VENEZIE
1) a Daniel Pospěch (ELISE S)

junioři: Francesca Kolowrat –
Krakowská (VORIETA), Kateřina De
Jagerová (VOIGTSDORF CITYSLIC-
KER), Petra Boháčová (LEPUS),
Kateřina Kučerová (ANABEL) a Václav
Nágr (NORMEN)
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V Martinicích MČR a Mercedes
Skokové léto pokračovalo týden po seniorském

mistrovství šampionátem dětí a juniorů v Mar-
tinicích (16. - 19. 7.). Martinický areál za dobu
pevně přidělených mistrovství prodělal další vývoj
a v technickém zázemí se stává lídrem mezi
jezdeckými areály. Jeho obliba i nadále roste a do-
kazují to počty startujících, kteří se do Martinic
sjíždějí k otevřeným soutěžím. Národní šampionát
je ovšem omezen splněním kvalifikačních kritérií.
Ty splnilo v roce 2015 34 dětských dvojic
(25 jezdců), mladších juniorů bylo 41 (34 jezdců)
a starších juniorů 40 (31 jezdců). V soutěži
oblastních týmů se na start postavilo sedm
juniorských družstev a nakonec se podařilo sestavit
i tři dětské týmy. Parkury stavěl v Martinicích
zavedený Zdeněk Krpela, kterému sekundoval Petr
Švec jako technický delegát.

Opracoviště chybělo
Organizačně jsou na Martinice kladeny stále

větší nároky. Pro mnohé účastníky bylo proto
překvapením, že tentokrát nebylo pro přípravu
využito první opracoviště. Zde se sice koně
pohybovali, ale chyběly skoky. Hlavní rozhodčí
Markéta Šveňková rozhodnutí rozhodčího sboru
obhajovala zvýšenou potřebou úpravy kolbiště pro
extrémní klimatické podmínky a tím tak pro-
blematické údržbě dvou opracovišť. Rozhodnutí
podpořila i maximálně čtyřicetičlennými startovními

mladí jezdci: Anna Kelnerová (BACARA DE LA
FERME BLANCHE), Tina Šalková (TORO)
a Ondřej Málek (BUGATTI DWERSE HAGEN).

Pokračování s Mercedesem
O týden později pokračoval program v Mar-

tinicích tradičním Mercedes Benz Spring Cup.
K hlavní soutěži (-ST**- nastoupilo 23 dvojic
a vítězství získal hned po základním kole Milan
Severa na BELDARLO (Enorm), který šel jediný
čistě. Jiří Papoušek (Srnín) na JENIFER 4 a LA
CHARLOTTE absolvoval s oběma koňmi s chybou
a musel se spokojit s 2. a 3. místem.

Šampionát mladých koní a finále
ČDP

Nyní se již v Martinicích soutěží v dalším již
standardním pilíři skokové sezóny. Ve dnech 6. - 9.
srpna je zde na programu Šampionát mladých
koní. Po větrném incidentu na Ptýrově bylo také
narychlo smluveno, že se z Ptýrova do Martinic
letos přesune závěr Českého drezurního poháru.
Závěrečná kvalifikace, která se měla na Ptýrově
konat ve dnech 28. - 30. srpna je tedy zruše-
na. Finále se pak uskuteční v původním termínu
18. - 20. září, ale v Martinicích.

Foto K. Návojová

O vyvrcholení národního šampionátu dětí a juniorů ve
skákání se postaraly tři nejlepší v kategorii starších juniorů
mistryně Kateřina de Jagerová, stříbrná Franceska
Kolowrat-Krakovská a Antonie Sabathilová

Vítězný Milan Severa a BELDARLO (stáj
Enorm) byli jedinou dvojicí, která zvládla
bezchybně v neděli 26. července hlavní
soutěž v martinickém Mercedes Cup (-ST**-)

Radost v týmu Matouše Kořínka (QHIQUE) ze Stáje Nový
Dvůr, který se po čistém výkonu ve třetím kole vyhoupl na
bronzovou příčku v kategorii mladších juniorů. 

Foto I. Neumannová

Kategorii mladších juniorů vévodil věkem ještě
do dětské kategorie patřící František Stružinský
(LUCKY LIFESTYLE) ze stáje Gasstr.

Foto I. Neumannová



Ve druhém kole se
nepodařilo udržet čisté
konto Zuzce Zelinkové,
když jí spadla stejná
stacionáta jako v prv-
ním kole Alešovi. Bo-
hužel trápení Emmy de
Moussac u vody pokra-
čovalo. Překážku tento-
krát najela razantně, ale
její belgický valach přes
příkop nechtěl. Vybočil
a při druhém nájezdu to
zopakoval. Říci si dal až
napotřetí, ale to už bylo
pozdě. Vodní příkop byl na kratší stěně směrem od
tribuny a problém zde mělo dost koní. Chybu tady
udělal i Ondra Zvára, který při jinak velmi pře-
svědčivém výkonu možná trochu podcenil nájezd
a lehce nedoskočil pásku. V tu chvíli jsme měli
jistých šestnáct a ještě jsme trnuli, jak dopadne Aleš.
Ten však předvedl profesionální čistý parkur a nám
spadl kámen ze srdce.

Mezitím přibývaly body i konkurentům a tak
konečných šestnáct bodů stačilo společně s Italy na
příjemné druhé místo  S dvanácti body zvítězili Dá-
nové. Za námi se na čtvrté příčce s osmnácti body
umístili Rakušané. Dvacet bodů měli Maďaři a Turci.
Portugalci na sedmém místě nasbírali dvacet jedna
bodů. Osmí byli Norové, protože ve druhém kole
startovali už jenom dva.

K nebezpečně vypadající situaci došlo v prvním
kole, když po karambolu ve dvojskoku zůstala viset
Rakušanka Astrid Kneifel v obou třmenech na
pravém boku koně hlavou dolů. Silou se držela
obou otěží a její valach naštěstí zastavil. Na zem se
dostala jen za pomoci personálu na kolbišti.  

Ještě GP
Velmi dobrého výsledku v nedělní Velké ceně

dosáhl Aleš Opatrný s 9letým valachem ACOVARO,
když mu jen mírné překročení časového limitu
zabránilo účasti v rozeskakování. V konečném
pořadí získal čtvrtou příčku.

Zvítězil Andreas Schou z Dánska s 10letým
hnědákem ALLSTAR (Oklund) a druhý byl jeho
týmový kolega Sören Pedersen s ryzím hřebcem
TAILORMADE CHALOUBET (Chacco-Blue).
Potvrdili tak své pohárové vítězství. Třetí místo
obsadil Ir Paul O'Shea s 9letou SKARA GLEN'S
SIENNA (Chacco-Blue).
Kompletní výsledky na www.csiobudapest.hu

CSIO Bratislava
Šesté kolo Furusiyya FEI Nations Cup evropské

divize 2 bylo na pořadu 23. – 26. července
v Bratislavě. Pečlivě připravený areál TJ Slávie STU
v Petržalce hostil jubilejní 50. Grand Prix a zku-
šenému týmu se znovu podařilo uspořádat závody
na nejvyšší možné úrovni. Bylo krásné letní počasí,
velká návštěva a velmi dobré sportovní výkony. Do
pátečního Poháru národů nastoupilo třináct týmů
a devět z nich si přijelo pro body do Furusiyya
tabulky. Parkury v Bratislavě připravoval už
posedmé chorvatský stavitel Eduard Petrovič.
Parkur byl pro přítomnou konkurenci dost složitý.
Nejvíce chyb měly na svědomí obě kombinace.
Náročný byl dvojskok s návazným vodním
příkopem a trojskoku předcházel široký triplebar.

Pouze první kolo
Naše družstvo nastoupilo v kombinované se-

stavě a na výsledku se to projevilo. Zuzana Ze-
linková sedlala obtížně jezditelnou 9letou holštýnku
FILICITA (For Pleasure) a až do závěrečné fáze se
jí docela dařilo. První chyba přišla na „c“ oxeru
trojskoku a druhá o dva skoky dál na závěrečné
stacionátě.

Pohárovou premiéru si odbyla zanedlouho de-
vatenáctiletá Anna Kellnerová se 14letým hnědá-

CSIO
Budapešť
Do maďarského Po-

háru národů se při-
hlásilo třináct družstev
a jedenáct z nich si

započítávalo body do Furusiyya tabulky. Jezdilo se
na tradičním kolbišti Národního jezdeckého
střediska, naproti historickému nádraží Keleti,
v blízkosti centra.

V Budapešti byl horký letní den. Výkony
některých koní to jistě poznamenalo. Autorem
parkuru byl německý stavitel Werner Deeg. Kurz byl
náročný. Problémy dělaly obě kombinace, otevřený
vodní příkop nebo široký oxer v závěrečné fázi
parkuru. Čas byl poměrně benevolentní.

Naši ve třech
První z našich šla Zuzana Zelinková s hřebcem

CALERI ll (Calido I) a předvedla krásný čistý parkur.
Suverénně zahájila i Emma Augier de Moussac
s 10letým tm. hnědákem CHARLY BROWN
(Diamant de Semily). Trvalo to ale jen k vodnímu
příkopu, kde CHARLY BROWN nečekaně zastavil
a Emma spadla. A to byla s ohledem na týmový
výsledek velká komplikace. Ondřej Zvára si ji však
nepřipustil a s bílým hřebcem CENTO LANO (Cento
Lano) projel parkurem s přehledem a bez chyby. Až
ke kolmému skoku č. 7 po obratu před tribunou
se zdálo, že by tak mohl jít i Aleš Opatrný
s oldenburským hnědákem ACOVARO (Acodetto I).
Zde však přišla chyba a na samém konci na
závěrečném oxeru ještě jedna. První kolo jsme přes
dva čisté parkury končili s osmi body. V průběžném
vedení byli se čtyřmi body současně Italové Dánové
a Maďaři. Rakušané měli pět. Stejně jako naši
jezdci, osm bodů měli také Turci a Norové. Osmičku
postupujících do  druhého kola uzavírali s devíti
body Portugalci. Soutěž skončila pro Slováky (12),
Rusy (12), Řeky (20), Bulhary (22) a Poláky (23).
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Další dva oficiální výlety našeho skokového
družstva se uskutečnily 16. – 19. července do
Maďarska a následně tradičně na Slovensko. Do
Budapešti dorazil český tým ve stejném složení,
ve kterém triumfoval začátkem května v ra-
kouském Linci. V Bratislavě startovalo „béčko”.

2. evropská divize
v Budapešti a Bratislavě

V Arezzu o finále v Barceloně i ČR
Přes neúspěch v Bratislavě, je ČR momen-

tálně na lichotivém 4. místě ze 14 zúčast-
něných států. Ve 2. evropské divizi jsou na
pořadu ještě dvě kola. Předposlední bude
29. srpna ve španělském Gijonu, kam si jede
pro takřka jistých 100 bodů (pokud soutěž
jakkoli dokončí) samotná Ukrajina. Po tomto
kole budou pravděpodobně se shodným
výsledkem 335 bodů ve vedení Finové a Ukra-
jinci. Všichni ostatní, kteří mají doposud za-
počítané jen tři výsledky, se utkají o týden
později 4. září v italském Arezzu. V případě
vítězství by se mohl na první místo dostat jeden
z trojice Polsko, Česká republika nebo Dánsko.
Dokonce v případě prvního místa České repub-
liky nebo Dánska a druhého Polska, by se Fin-
sko ani Ukrajina do barcelonského finále vůbec
nekvalifikovaly. Začátek září tak bude i pro
český národní tým ještě hodně zajímavý.

Foto K. Dvořák

Za dlouholetým úspěchem slovenského CSIO
stojí bývalý prezident slovenské federace Andrej
Glatz. Zdá se, že letos organizoval CSIO
naposledy.

Český tým v Buapešti získal do Furusiyya Cup 2. divize za druhé místo
dalších 90 bodů. Zleva Martin Ohnheiser manažer skokové reprezentace,
Aleš Opatrný, Ondřej Zvára, Emma Augier de Moussac, Zuzana
Zelinková, prezidentka ČJF Olga Plachá a kouč týmu Tjark Nagel.

Foto K. Návojová

kem BACARA DE LA FERME BLANCHE (Thunder
vd Zuuthoeve). Problém nastal u stacionáty č. 4
s bazénem, kde její belgický valach na chvilku
zaváhal a následně skokem proskočil. Rozhodčí
však zazvonili a musela skákat znovu. V druhé části
shodila Anna ještě triplebar před trojskokem.
Celkem to bylo za deset bodů.

Jiřímu Hruškovi s hřebcem ARISTO Z (Artos Z)
se nepodařilo navázat na zdejší loňský re-
prezentační debut. Dostal se blízko pod úvodní oxer
dvojskoku. Odskakoval z místa, skok shodil a před
následnou stacionátou zastavil. Spadly mu i první
dva kolmé skoky trojskoku a jeho účet se vyšplhal
na 18 bodů. 

Nejlépe šel Aleš Opatrný s 9letou ryzkou
BERLINA (Carthino Z). Při pohledném parkuru
zaváhal jen uprostřed trojskoku. Celkem jsme
nasbírali 22 bodů a to na postup nestačilo.

Po prvním kole vedli se čtyřmi body Fran-
couzi, druzí byli s jedenácti Belgičané a Finové
měli dvanáct bodů. Turci a Portugalci postupovali
se třinácti, Slováci a Brazilci měli šestnáct a Po-
láci sedmnáct. Do druhého kola se nedostali
USA – 21, Česká republika – 22 a ve třech star-
tující Rusové – 35. Maďaři a Řekové soutěž
nedokončili.

Nakonec se Francouzi museli o výsledek obávat.
Konečných dvanáct bodů zachraňoval až jejich
finišman. Vítězný tým startoval v sestavě: Geoffroy
de Coligny s běloušem QAID LOUVIERE (Mr. Blue)
0/0, Marc Le Berre s hřebcem RUBIS DU RUSTICK
(Dollar du Murier) 0/8, Bernard Briand Chevalier
s ryzkou QADILLAC DU HEUP (Helios de la Cour II
) 4/8 a Francois Xavier Boudant s 9letou STELLA
LYGHT (Kannan) 12/0. Na Francouze velmi silně
dotírali Finové, kteří připsali už jen jeden bod
a končili se třinácti. Třetí místo s devatenácti body
obsadila Belgie a čtvrté Turecko mělo dvacet jedna.
Za nimi Polsko dvacet tři, Portugalsko dvacet pět
a Slovensko dvacet osm bodů. Osmí Brazilci končili
s  třiceti dvěmi body. Jediným bezchybným v obou
kolech byl čtyřiadvacetiletý Francouz Geoffroy de
Coligny. 
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Zahraniční rubriku tentokrát i na str. 7 a 8 připravil Václav K. Dvořák

Kdo bude na ME?
V úterý 11. srpna budou v Cáchách zahájeny

soutěže pěti sdružených evropských šampionátů
(skoky, drezura, reining, čtyřspřeží a voltiž).
Program doplní i CICO3*. Česká nominace bude
uzavřena k datu uzávěrky jmenovitých přihlášek,
které je stanoveno na 10. srpna.

Jasno je zatím o voltižním Lukáši Kloudovi, ale
společně s ním je pro individuální soutěž mužské
voltiže přihlášen i Josef Zelinka a Marek Hablovič.
Za ženy by nás měla reprezentovat Veronika
Schönwaldová.

Tým čtyřspřeží Jiřího Nesvačila st. z Mo-
ravského Krumlova a Radka Nesvačila z NH se
bude muset obejít bez Jiřího Nesvačila ml.,
kterému vystavilo stopku nebezpečí nákazou
infekční anémie.

Skokový tým bude složen téměř jistě z trojice
Ondřej Zvára, Zuzana Zelinková a Emma Augier
de Moussac. Aleš Opatrný upřednostňuje
kvalifikaci na OH 2016 a tak se o čtvrtém do týmu
bude teprve rozhodovat. V nominativních při-
hláškách je zatím uveden i Jiří Hruška. Šam-
pionátu v reiningu a drezuře se ČR neúčastní.

Napětí a očekávání panují i v Německu, kde by
si fanoušci přáli obnovit bývalou německou
hegemonii. V užší nominaci pro ME ve skákání
jsou zatím Christian Ahlmann, Daniel Deusser,
Ludger Beerbaum, Hans-Dieter Dreher, Marcus
Ehning, Janne-Friederike Meyer, Meredith
Michaels-Beerbaum, Mario Stevens, Patrick
Stühlmeyer a André Thieme. Německý tým bude
oznámen také až 10. srpna, těsně před za-
hájením ME. Skokové soutěže začínají 19. srpna
a Pohár národů je na programu 
20. a 21. srpna. Kompletní 
program na www.aachen2015.de

Emiráty jsou zpátky
Předsednictvo FEI jednomyslně schválilo

okamžitý návrat Spojených arabských emirátů
k plnoprávnému členství ve FEI. Dohoda o plném
respektování pravidel FEI ve všech soutěžích
včetně vytrvalosti byla podepsána prezidentem FEI
Ingmar De Vos a předsedou jezdecké federace
SAE (EEF) Sheikh Dr. Sultan Bin Khalifa bin Zayed
Al Nahyan. Dohoda zůstane v platnosti po dobu tří
let. FEI a EEF se za rok sejde k přezkoumání plnění
dohody.

Furusiyya FEI Nations Cup 2015 - evropská
divize 2 po 6. kole v Bratislavě: 1. Finsko – 335
(4/4); 2. Portugalsko – 280 (4/4); 3. Polsko – 250
(3/4); 4. Česká republika – 245 (3/4); 5. Dánsko –
240 (3/4); 6. Ukrajina – 235 (3/4); 7. Rusko - 227,5
(4/4); 8. Turecko – 220 (3/4); 9. Norsko – 210
(3/4); 10. Rakousko – 180 (3/4); 11. Maďarsko –
165 (3/4); 12. Slovensko – 147,5 (4/4); 13. Řecko
– 75 (2/4); 14. Bulharsko – 35 (2/4)

Polský risk
Druhým vrcholem bratislavského konkůru byla

nedělní Velká cena. Parkur byl delší a techničtější
než v Poháru národů a chybovalo se po celém
kurzu. Často i na obávaném vodním příkopu, který
střežil coby arbitr exprezident našeho svazu ing.
Jaroslav Pecháček. Naši reprezentanti startovali
jen dva. Zuzana Zelinková s hnědkou FILICITA
skončila se šestnácti body v závěru výsledkové
listiny. Lépe se dařilo Aleši Opatrnému s ho-
landskou ryzkou BERLINA, který při úhledné jízdě
podobně jako v Poháru chyboval jen uprostřed
trojskoku. Pomalejší čas ho však nepustil výš než
na 28. příčku.

Jinak se soutěž vyvíjela hodně dramaticky. Do
rozeskakování se nakonec kvalifikovalo osm
jezdců. Zahajovala svižně a bez chyby Finka Satu
Liukkonen s 13letou CELESTINE (Cardento).
Portugalec Luis Sabino Goncalves s 10letým
hnědákem FILOU IMPERIO EGIPCIO (Querlybet
Hero) byl sice rychlejší, ale s chybou. Drobná
Italka Clementina Grossi s velkým hnědákem
ZQUASIMODO R (Quasimodo Z) jela čistě, ale
pomalu. Do vedení se pak dostala Belgičanka
Fabienne DAIGNEUX LANGE s ryzkou VENUE
D'FEES DES HAZALLES (President) ale ne na
dlouho. Jaroslaw Skrzyczynski z Polska s ryzákem
CRAZY QUICK (Chacco – Blue) po techničtějším
začátku stále zvyšoval tempo a v závěru naplno
riskoval. Jeho čas byl 33,33 vteřiny a to byl pro
zbývající těžký oříšek. Ole Kristoffer Meland
z Norska s tm. hnědákem BUCKLE UP (Colandro)
zaostal o vteřinu. Čtyřiadvacetiletá Američanka
Alice Oken s 15letou ryzkou TEIRRA (Tolano van
het Riethof) jen o patnáct setin a její o rok mladší
krajanka Audrey Coulter s 10letým hřebcem
CAPITAL COLNARDO (Colman) se časem
vmáčkla na třetí příčku. Padesátým vítězem Grand
Prix Bratislava se stal sedmatřicetiletý Jaroslaw
Skrzyczynski, druhá byla Alice Oken a třetí Audrey
Coulter.

Konec CSIO v Bratislavě
Jubilejním ročníkem končí v Bratislavě éra CSIO.

Ten se bude pravděpodobně stěhovat do
velkolepého areálu v nedalekém Šamoríně.
Slovenská metropole ale o své velké mezinárodní
závody nepřijde. 51. Grand Prix Bratislava se bude
za rok na Slávii jezdit jako CSI3*.  Kompletní
výsledky na www.csio.sk

Foto K. Dvořák

Padesátým vítězem Grand Prix Bratislava se stal
Jaroslaw Skrzyczynski na CRAZY QUICK

V neděli 13. září dostane britský skokový
jezdec Scott Brash možnost stát se jezdeckou
legendou. Jako první v historii bude mít
příležitost získat speciální prémii 1 milión
Euro za postupná vítězství ve třech pres-
tižních GP zařazených do Rolex Grand Slam.
Již se mu podařilo zvítězit v Ženevě, nedávno
na CHIO v Cáchách a nyní je i na startovní
listině CSIO5* ve Spruce Meadows v kanad-
ském Calgary. V sedle HELLO SANTOS již
nyní obdržel prémii 500 000 Euro za dvě ví-
tězství. Kompletní info na
www.rolexgrandslam.com

Foto FEI

V pátek 31. července se v britském Hicksteadu konalo sedmé kolo Poháru národů 1. divize
Furusiyya Cup. Zvítězil tým Belgie ve složení Pieter Devos, Judy Ann Melchior, Gudrun Patteet
a Olivier Philippaerts s šéfem ekipy Dirk Demeersmanem. Před závěrečným kolem se tak Belgie
ujala vedení 1. divize. Již tento pátek (7. srpna) je na programu závěrečné kolo při CSIO5*
v Dublinu. O celkové prvenství ji může v případě vítězství ještě připravit Velká Británie. Pokud
zvítězí Švýcaři a Britové budou druzí, seřadí se na první příčce se shodnými 350 body Belgie,
Švýcarsko a Velká Británie.
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Dvakrát skokový pohár

Trojice nejlepších v Opavě: Josef Kincl,
Veronika Jelínková a Vladimír Tretera

Ladislav Arient se stal vítězem
osmého kola ČS ve Zduchovicích

Opava
V uplynulých týdnech se

konala i další dvě kola
Českého skokového pohá-
ru. V Opavě ve dnech
23. - 26. července
proběhla úspěšně pre-
miéra pískového povrchu.
Velká cena (-T*-) měla na
startu 28 dvojic. Pře-
kvapivě viděli diváci jen
dvě nuly v základním par-
kuru, ale žádnému jezdci
se nakonec nepovedlo
dokončit s čistým kontem.
Na stupeň nejvyšší vystou-
pala nakonec stříbrná
žena z nedávného ná-
rodního šampionátu Vero-
nika Jelínková (FORE-
VER) z JK Sever Liberec).
Ve finále byla rychlejší než

druhý Josef Kincl (CASCAR) a než její
trenér Vladimír Tretera s QUENTIN.

Zduchovice
Hned následující týden ve dnech

30. července až 2. srpna se ve Zdu-
chovicích konalo osmé kolo. V sobotu na
sebe upozornil vítězstvím v -ST**- Jaroslav
Jindra s QENTINO DONTH-M (Stáj Jindra).
Na start Velké ceny se seřadilo 28 dvojic
včetně Barbory Tomanové se dvěma koňmi. 

Z prvenství se nakonec radoval Lad.
Arient s APOLLO 6, který v součtu inkaso-
val jen bod za čas ze základního kola.
Společně s ním byli na stupních vítězů Jiří
Papoušek (CAPUA) a sobotní formu po-
tvrdil i Jaroslav Jindra (QUENTINO
DONTH-M). Ten se tak dostal do čtveřice
průběžně nejlepších, kde nyní figurují
Marek Klus, Rudolf Doležal, Vladimír Tre-
tera a Jar. Jindra.

Drezurní šampionát na Ptýrově získal nečekaně velkou publicitu. Bohužel za ni
nemůže ani výkonnost našich nejlepších, ani mezinárodní věhlas zahraničních
rozhodčích. Jako první upozornily celonárodní veřejnost na blížící se šampionát krimi
zprávy na Primě. Ztlučený mistr ČR je prima soustíčko pro bulvár. V sobotu večer pak
oběhly jezdeckou veřejnost obrázky, jako zkopírované z loňského Skokového poháru.
Trosky mobilních stájí byly ale zcela čerstvé.

Přiznám se, že v první chvíli (tedy i přes můj již pokročilý cynismus až po tom, co
jsem se dozvěděl, že to opět dopadlo až neuvěřitelně dobře), mě napadl motiv refrénu
známé písničky „Přišel vítr a vzal si všechno, jenom jeden zůstal dole, zůstal dole a byl
vzteklý, kamarádi někam letí a on tady musí klečet“.

Jakkoliv nad českými drezurními poměry občas zůstane rozum stát, nemohou za to,
že již podruhé v rozmezí roku zasypaly stanové stáje koně i lidi. Již podruhé stálo štěstí
na straně pořadatelů i poškozených. Nestalo se nic, co by nešlo nahradit, či co by se
nedokázalo uzdravit.

Kolbiště na Ptýrově bylo jedním z lídrů vlny jezdeckých středisek, která v ČR
odstartovala nový styl jezdeckého soutěžení. Mobilní stáje se v ČR staví již 30 let.
Jejich úroveň se stále zdokonaluje. Když se zřítily stáje poprvé, všichni jsme byli
přesvědčeni, že bylo něco zanedbáno při jejich technickém zabezpečení. Když se před
dvěma týdny zřítily podruhé bylo jasné, že tentokrát za to lidský faktor nemůže. Vítr na
Ptýrově zahrozil již v červnu při oblastním přeboru středních Čech a Prahy. To naštěstí
odnesl jen parkur a divácký stan. Jenom blázen by po těchto zkušenostech
nezabezpečil všechno potřebné na 100%. Stany měly vydržet nápor větru o rychlosti
60 km. Ptýrovské prostranství umožňuje pravděpodobně fučet rychleji.

Pozitivní je, že tato zkušenost jistě akceleruje soutěžní pohodlí ve
velkých střediscích. Pevné stáje již stojí v Martinicích. Luxusní ustájení
nabízí soutěžícím i zrenovované stáje ve Zduchovicích. 

Chvilku trvalo, než se standardem stal dokonalý povrch. Po inci-
dentu na Ptýrově se pravděpodobně stanou standardem i pevné
a v samostatných budovách umístěné soutěžní boxy. Hodnota koní
a majetku, kterou soutěžící pořadateli svěřují, si to určitě zaslouží.

Ptýrov byl jeden z prvních. Nebylo by spravedlivé na toto středisko
zanevřít. Doufejme, že si kalich hořkosti na Ptýrově již vypili. ČSP bude
mít boxy letos v hale, ČDP se stěhuje do Martinic. Doufejme, že
nebudou na Ptýrově chtít o svoji pořadatelskou pozici přijít (zatím to
ovšem není jisté) a do příštího roku vyrostou i zde pevné soutěžní boxy.

Ing. Cyril Neumann

Foto A. Reingerberová

Téměř identické fotografie poničených stájí na Ptýrově ovládly v sobotu
25. července internet. Drezurní šampionát byl předčasně ukončen.

Tereza Hábová na JAMES BOND (TJ Žižka Praha) se již v sobotu
25. července stala novým seniorským mistrem v drezuře. Přesto, že
nemohla svůj titul potvrdit ve volné úloze, je teprve 26letá Tereza
příslibem nové generace, na kterou česká drezura již dlouho čeká.
Mistrovství se zúčastnilo 42 dvojic v soutěžích jednotlivců a sedm
družstev. Kompletní výsledky naleznete na www.koneptyrov.cz



dvakrát. A tak za velkého ohlasu
publika zajistila rozeskakování až
Pénélope Leprevost s 10letým hřeb-
cem VAGABOND DE LA POMME
(Vigo d'Arsouilles). Doplnit rozeskaku-
jící se snažila i Pilar Lucrecia Cordon
s 9letou ryzkou GRIBOUILLE DU LYS
(Quincy). Shodila ale první část
modrobílého dvojskoku.

Posledním jezdcem druhého kola byl
sympatický Marokánec Abdelkebir
Ouaddar s 11letým hnědákem QUICK-
LY DE KREISKER (Diamant de
Semilly). Projel kurzem rychle a čistě
a stal se třetím do rozeskakování.

To zahajoval Gregory Wathelet
a předvedl senzační rychlou jízdu.
O totéž se snažila i Pénélope Lepre-
vost a když jí spadl druhý prvek
dvojskoku, projela ochozy vlna zkla-
mání. Poslední jezdec soutěže
Abdelkebir Ouaddar byl těsně od
životního úspěchu. Jeho tempera-
mentní hřebec měl však trochu pro-
blémy v obratech a navíc mu spadl
i závěrečný oxer. Radoval se tak
Gregory Wathelet, Abdelkebir Ouaddar
byl druhý a Pénélope Leprevost třetí.

Přes kanál La Manche
Z Chantilly se Global Champions

Tour bleskově přestěhoval do Londýna.
Jedenácté kolo se jezdilo 25. července
v západní části města, v krásném Syon
parku na břehu řeky Temže, vedle
světoznámých královských zahrad
Kew Gardens. Na nově vybudovaném kolbišti
s moderním pískovým podkladem, stejně jako
před týdnem za kanálem, stavěl parkury Uliano
Vezzani. Byly použity překážky, které měly
premiéru na londýnské olympiádě, včetně pre-
miérova sídla na Downing Street No. 10 a lon-
dýnské pošty.
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Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků,
parkurových překážek, kotců
pro psy, nově i kolotočů, atd.
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turnajových 
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V pozadí nádherné zámecké stáje v Chantilli a vepředu Pénélope
Leprevost, Gregory Wathelet a Abdelkebir Ouaddar

(Pokračování na str. 8)

Tři nejlepších v Londýně: John Whitaker, Rolf-Göran
Bengtsson a Simon Delestre

GCT v Chantilli a Londýně
Před nádhernou kulisou impozantního zámku

se 18. července ve francouzském Chantilly
jezdilo desáté kolo Longines Global Champions
Tour. Na výborně připraveném trávníku stavěl
parkury Uliano Vezzani. Ze čtyřiceti pěti účastníků
se osmnáct nejúspěšnějších kvalifikovalo do
druhého kola. Druhé kolo se jezdí v obráceném
pořadí a tak zahajovala osmička jezdců
zatížených čtyřmi body. Čistě a rychle jel hned
první Bertram Allen s 11letou bělkou MOLLY
MALONE V (Kannan) a smolná chyba z před-
chozího parkuru ho o to více musela mrzet.
Radost domácím udělal, ve druhém kole také
bezchybný, Simon Delestre s černým hřebcem
QLASSIC BOIS MARGOT (l'Arc de Triomphe).
Čistě šel i mladý Belgičan Constant Van
Paesschen s hřebcem CITIZENGUARD TAALEX
(Tangelo van de Zuuthoeve). Ve druhém kole byl
úspěšný i vedoucí jezdec světového žebříčku
a průběžně těsně druhý v GCT Scott Brash
s 9letou hnědkou HELLO M'LADY (Indoctro).
Carlos Lopez z Kolumbie s valachem PRINCE
DE LA MARE (Bequin de Moenssi) si do druhého
kola přinesl pouze jeden bod. Dával si tak velký
pozor, aby u něj zůstalo a podařilo se mu to.

Zbývající jezdci začínali od nuly. Za Ukrajinu
jezdící René Tebbel s 10letým hřebcem FORLAP
(Querlybet Hero) po ležérním nájezdu vybočil
před druhým skokem. Dojel sice pečlivě a bez
chyb, ale nasbíral další čtyři body za čas. Bez
bodu nezůstala ani Margie Goldstein-Engle
z USA s 11letým hřebcem ROYCE (Cafe au lait),
která jednou zaváhala.

Pozornější byl Belgičan Gregory Wathelet
s 10letým hnědákem CONRAD DE HUS (Con
Air), který se stal prvním adeptem rozeskakování.
Saudský Arab Kamal Abdullah Bahamdan na
14leté NOBLESSE DES TESS (Cumano) shodil
oxer po dvojskoku. Poslední skok se stal osudný
Švýcarce Jane Richard Philips s jindy pozorným
hnědákem PABLO DE VIRTON (Andiamo).
Mladá Američanka Jessica Springsteen se
14letou LISONA (Obos Quality) chybovala

Na start prvního kola se postavilo čtyřicet pět
jezdců z devatenácti zemí. Druhé kolo, možná
pod dojmem minulého týdne v Chantilly, kde se
do rozeskakování dostali jen tři jezdci, postavil
Uliano poměrně lehké. Jediné dvě chyby zde
udělal katarský jezdec Hamad Ali Mohamed A Al
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(Dokončení ze str. 7)

Z vítězství 100 Poháru národů pořádaném v Německu se radoval tým USA ve složení: Laura Kraut - NOUVELLE (4/0), Kirsten Coe - Baronez (5/0),
Lucy Davis - BARRON (0/8)), Elizabeth Madden - CORTES C (4/0/0, 32,72)

100 německých
Pohárů

V německém Mannheimu se 16. - 19. čer-
vence konalo CSIO5*. Hlavním bodem byl
100. Pohár národů na německé půdě. Po
dramatickém průběhu se do rozeskakování
s celkovými 8 body dostala tři družstva. Vítězství
USA zajistila rychlou bezchybnou jízdou
Elizabeth Madden s hnědákem CORTES C.
Druhé místo získal pro Belgii Pieter Devos
v sedle bělouše DYLANO. Až třetí bylo
Německo, když Christian Ahlmann s hřebcem
TALOUBET Z shodil poslední skok. Jeho čas by
však stejně na Beezie Madden nestačil. Čtvrté
místo obsadily současně Francie a Švýcarsko,
šestá byla Itálie, sedmé Irsko a osmé
Holandsko.  

Velkou cenu po rozeskakování vyhrál Ludger
Beerbaum s bělkou CHIARA, druhá byla
Elizabeth Madden s valachem CORTES C
a třetí Ukrajinka Katharina Offel s ryzákem
ZIPPER.

Průběžné pořadí Longines Global
Champions Tour po 11. kole v Londýně:
1. Scott Brash – 274, 2. Luciana Diniz – 246,
3. Christian Ahlmann – 204, 4. Rolf-Göran
Bengtsson – 198, 5. šejk Ali Bin Khalid Al
Thani 195, 6. Simon Delestre – 163, 7. John
Whitaker 155, 8. Pénélope Leprevost – 136,
9. Bertram Allen – 134, 10. Pius Schwizer –
133

GCT v Chantilli a...

Attiyah. Všichni ostatní šli čistě a tak se do
rozeskakování dostalo všech dvanáct
bezchybných z prvního kola. Poslední z nich
skončila Athina Onassis-de Miranda s hřebcem
AD RECKHAMʼS JO (Diamant de Semily), která
udělala dvě chyby a nevešla se ani do přísně
stanoveného limitu. Dvě chyby udělal i Johnův
syn Robert Whitaker s hnědákem CATWALK IV
(Colman), stejně jako katarský šejk Ali Bin Khalid
Al Thani s 10letou VIENNA OLYMPIC (Cassini I).
Jednou chybovali: Mexičan Jaime Azcarraga s
11letým hnědákem ANTON (Marome Nw),
Pénélope Leprevost s 10letou RATINA D'LA
ROUSSERIE (Quaprice Boimargot Quincy),
Kamal Abdullah Bahamdan s klisnou NOBLESSE
DES TESS (Cumano), největší favorit Scott
Brash s valachem HALLO SANCTOS (Quasi-
modo v. Molendreef) i Christian Ahlmann s hřeb-
cem TALOUBET Z (Galoubet A).

Na konečnou čtvrtou příčku se bezchybnou
i když opatrnou jízdou dostal Gerco Schröder

s holštýnským běloušem GLOCK'S COGNAC
CHAMPBLANC (Clearway). Další z čistých byl
Simon Delestre s krásným 11letým hřebcem
QLASSIC BOIS MARGOT (l'Arc de Triomphe).
Jeho čas však přes enormní snahu stačil jen na
ten nejnižší post na stupních vítězů. Krásnou
rychlou jízdu předvedl John Whitaker s tm.
hnědákem ARGENTO (Arko). K triumfu mu
chybělo pouhých osm setin vteřiny. V dramatické
finálové bitvě zvítězil Rolf-Göran Bengtsson se
16letým chovným hřebcem CASALL ASK
(Caretino).

Příští kolo bude 15. září v holandském
Valkenswaardu. Kompletní výsledky na:
www.globalchampionstour.com

Lubomír Vrtek na DIRÁNO 1 byl členem
severomoravského týmu, který měl našlápnuto
k titulu. Po pádu, který měl bohužel pro
Lubomíra Vrtka velmi těžké následky, celé
družstvo ze soutěže odstoupilo.

Foto J. Bělohlav

Týmová všestrannost
v Pardubicích

Celkem šest týmů se na přelomu července
a srpna sjelo do Pardubic bojovat o národní titul ve
všestrannosti. Vedle silné Východočeské oblasti,
která postavila dvě družstva, se soutěže ještě
zúčastnili jezdci ze středních Čech, Vysočiny,
Zlínské oblasti a severní Moravy. Právě severní
Morava složená ze tří členů dynastie Vrtků - bratrů
Stanislava a Lubomíra a jeho syna Antonína
a Pavla Vereše se po drezuře ujala vedení.

Sobotní kros ovšem zkazil jejich plány a hlavně
pak náladu všem účastníkům i organizátorům. Nestor
naší všestrannosti Lubomír Vrtek s DIRÁNO měl
nešťastný pád, který měl pro něho zcela fatální
následky. V době uzávěrky Jezdce č. 13 ještě nebyla
podrobnější diagnóza zveřejněna, ale podle ne-
oficiálních zpráv je jeho stav stále velmi vážný. Celý
tým ještě v průběhu soboty ze soutěže odstoupil.

Z titulu se nakonec radovali jezdci týmu oblasti
Vysočina ve složení: Pavel Vaněk (CRAZY LOVE),
Michaela Balounová (DIAMANTIXA, Markéta Má-
chová (AFÉRA) a Veronika Strnadová (NAOMI 9).

Závěrečná prověrka
před ME 

Konkurenci nejlepších jezdců světa si před
blížícím se šampionátem vyzkoušeli naši nejlepší
driveři Radek Nesvačil a Jiří Nesvačil st. CAIO
Riesenbeck (30. července - 2. srpna) je tradičně
důležitou zkouškou před evropským či světovým
šampionátem. Síly zde i letos změřili nejlepší jezdci
světa jako např. Boyd Exell (AUS), Felix Brasseur
(BEL) či Christoph Sandmann (GER). Na startu
byla celkem 35 čtyřspřeží z 12 států.

Drezurní zkoušku vyhrál důležitým rozdílem Boyd
Exell (37,10). Druhý Chester Weber (USA) již měl
42,94 bodů a třetí Felix Brasseu (BEL) 45,54 bodů.
Z našich byl lepší Radek Nesvačil se staroklad-
rubským spřežením, který obdržel za drezuru
61,12 bodů a skončil na 23. příčce. Jiří Nesvačil st.
pak získal 64,48 bodů a to stačilo na 30. pozici.

V maratonu byl nejlepší Christoph Sand-
mann (GER), který byl zatížen 103,95 body.
Naši si vedli slušně a obsadili 28. a 32. příčku.  Lepší
byl opět Radek (129,95) před otcem Jiřím (138,40).

V nedělním parkuru pak završili naši svá vystou-
pení výkony na parkuru, které stačili na umístění na
konci třetí desítky.  Celkově zvítězil Boyd Exel se
152 body. Radek Nesvačil skončil na 28. příčce

a inkasoval 209,61 a Jiří Nesvačil st. na 30. místě
s 218,72 body. Kompletní výsledky na
www.turnierdienst-brinkmann.de/200.html


