Kladruby jako ze
škatulky

22 Koní v Lysé nad
Labem

Ve čtvrtek 24. září byl
slavnostně po dvouleté
rekonstrukci znovu otevřen
Národní hřebčín
v Kladrubech nad Labem

Ve dnech 18. - 20. září se
v Lysé nad Labem konala
naše nejstarší a nejpopulárnější výstava koní, která
opět přilákala rekordní počty
návštěvníků
strana 7
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Finále v Barceloně
Další historickou senzací českého jezdectví byl postup českého skokového
týmu do letošního finále Furusiyya Cup, které se konalo ve dnech 24. - 27. září
v Barceloně. Český tým složený z Aleše Opatrného ( LANDTHAGO), Zuzany
Zelinkové (CALERI II), Emmy Augier de Moussac (CHARLY BROWN)
a Ondřeje Zváry (CENTO LANO), se tak dostal mezi 19 nejlepších celků světa
a postupem do nejprestižnější soutěže národních týmů si otevřel i dveře do
nejlepších světových turnajů sezóny 2016.
V šesti regionech po celém světě se čtyřicet
pět zemí zúčastnilo devatenácti kvalifikací
Furusiyya FEI Nations Cup. Do finálových
soutěží se kvalifikovalo devatenáct národů a nevídaným úspěchem bylo, že mezi nimi nechyběli
ani naši reprezentanti. Na dotacích bylo ve
finále rozděleno celkem 2 362 500 EUR.
Parkury stavěl vynikající španělský designer
Santiago Varela.

První kolo
Ve čtvrteční soutěži se
utkalo všech devatenáct
družstev. Parkur byl pochopitelně velice obtížný a ze
sedmdesáti šesti členného
startovního pole ho s nulou
dokončilo jenom sedm jezdců. Chybovalo se po celém
kurzu. Nejvíce ale na předposledním trojskoku. Problém zde mělo 33 koní
a 24 z nich na prostřední
stacionátě s bazénem. Navíc se muselo hodně cválat,
protože čas byl velmi krátký.
Přesvědčili se o tom i naši
reprezentanti. Zahajovala
Zuzana Zelinková s hřebcem CALERI II. Jela velmi
kurážně. První chyba však
přišla na kolmém skoku č. 5
a druhou byl oxer za vodou.
Navíc dostala dva body za
čas.
Aleš Opatrný se prezentoval s 12letým holštýnským
běloušem
LANDTHAGO
(Landjunge). Bohužel, premiéra na této úrovni vůbec
nevyšla. K šestnácti bodům
za shozené skoky jim přibyl
další za nedodržený limit.
Naopak velice dobře se
s parkurem popasovala
Emma Augier de Moussac s
hnědákem CHARLY BROWN.
Shodila jen masivní modrý
oxer v oblouku před závěrečnou řadou. Ani ona ale
nestihla předepsaný čas.
To byl heroický výkon
a v tu chvíli se vkrádala i naděje na sobotní finále. Zuzana měla 10, Emma 5,
a pokud by Ondra šel čistě…
Jenže to se nepovedlo.
Ondřej Zvára s běloušem
CENTO LANO jel až ke trojskoku výborně. Tam však
zavadil o vratkou vrchní bariéru prostředního skoku
a spadl mu i následný oxer.

Do času se vešel, ale celkových 23 bodů
našeho družstva stačilo jen na patnáctou příčku.

V prvním kole Belgie
Soutěž byla napínavá až do konce. Po třetích
jezdcích měli velkou šanci na vítězství Němci,
Švédové a Belgičané.
Ludger Beerbaum, stejně jako jeho švédský
zaměstnanec Henrik von Eckermann na rozdíl
(Pokračování na str. 4)

Foto T. Holcbecher

SCM nově
VV ČJF schválil na svém
zasedání v pondělí 5. října
novou organizační podobu
Sportovních center mládeže. U SCM v disciplínách
drezura, voltiž a všestrannost je zachována kontinuita a práce SCM
pokračuje. Nové jsou ovšem areály. V sezóně
2015/2016 bude drezurní SCM pracovat ve
středisku Kralovický Dvůr pod vedení hl. trenérky Lucie Marešové za asistence Daniely
Křemenové. Voltižní SCM bude ve Frenštátu p.
R. pod vedením hl. trenérky Adriany Svobodové za asistence Andrey Videnkové. Nadějní
jezdci všestrannosti se usídlí v Suché u Litomyšle pod vedením hl. trenérky Daniely Diringerové za asistence Miloslava Příhody ml.

Skoky v roce nula
Zcela nová organizace čeká zájemce
o účast ve skokovém SCM. Centra budou opět
dvě. České bude působit ve Zduchovicích a
moravské v Chotěbuzi. Vedením českého
centra byl pověřen Pavel Vachutka, kterému
bude asistovat Roman Drahota, moravské
centrum povede Zdeněk Žíla za asistence
Emila Ludvíka.
Čtveřice nových trenérů chce možností
přijetí do SCM oslovit co největší skupinu
jezdců a tak uspořádá otevřené výběrové
řízení. Ve Zduchovicích se bude konat
31. října a 1. listopadu, v Chotěbuzi pak
7. a 8. listopadu. Při výběrovém řízení posoudí
v obou případech kompletní čtveřice trenérů
úroveň uchazečů, ze kterých vybere letošní
účastníky SCM, vždy po 15 jezdcích. Výběru
se může zúčastnit každý jezdec ve věku
14 - 18 let, který dosahuje výkonnosti na úrovni
kvalifikace pro národní šampionát své věkové
kategorii.
Vybraní jezdci budou mít pobyt a trénink
v šesti zimních soustředěních zdarma pro sebe
a jednoho koně, v případě zájmu si budou moci
uhradit i pobyt druhého koně. Zájemci o účast
při výběrových setkáních jak ve Zduchovicích,
tak v Chotěbuzi, by měli oslovit své oblastní
sekretáře. V případě jakýchkoliv organizačních
dotazů jsou případným zájemcům připraveni
radou pomoci Pavel Vachutka
(603 171 956) nebo Zdeněk Žíla
(603 271 179).

Inzerce

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

Své doposud nejhvězdnější chvíle kariéry se dočkal v nedělní Velké
ceně (Longines Cup of the City of Barcelona) Ondřej Zvára
s hřebcem CENTO LANO. Mezi sedmdesáti dvěma startujícími
dokázal dvokolovou soutěž absolvovat pouze s jedním trestným
bodem a obsadil skvělou třetí příčku. Zvítězil Denis Lynch
s hřebcem ALL STAR 5 z Irska a druhý byl Mexičan Santiago
Lambre s běloušem JOHNNY BOY.

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

tierwohl@jrs.cz
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Ještě šampionáty
Spřežení
Ve dnech 18. až 20. září se ve východočeské
Bolehošti-Lipinách konalo mistrovství ČR ve
vozatajských soutěžích. Na programu bylo
celkem šest soutěží. Šampionát se konal
v kategorii jednospřeží, dvojspřeží, dvojspřeží
pony a čtyřspřeží.

Favorité nezklamali
Mezi 14 jednospřežími zvítězil systémem start
- cíl Jan Exnar (Favory Benice). Ten byl nejlepší
v drezuře i maratonu. Parkur sice bezchybný
nebyl a v celkovém součtu to na vítězství stačilo.
Na druhém místě skončil Jiří Koníř (Stáj Hrádek)
před Jaroslavem Petřekem (JK Zubří).
Dvojspřeží soutěžilo v mistrovství deset.
Vedení se po drezuře ujal Ladislav Jirgala
(JK Hubička Telnice), jehož náskok ovšem nebyl
tak výrazný. Téměř zlikvidovat se ho podařilo
v maratonu nejlepšímu Jaroslavu Kohoutovi
(JS Denisa Bratronice). Ten ovšem neměl svůj
den v závěrečném parkuru, ale inkasovaných
22 bodů ho na stříbrné příčce ponechalo.
Ladislav Jirgala inkasoval na parkuru 14 bodů,
ale na zlato to stačilo. Z bronzu se radoval
Václav Coufalík (JK Coufalík), který jej uhájil jen
s rozdílem necelých tří bodů před Jaroslavem
Pavlem (TJ Equus Kinský).

Foto Z. Šedá

Seniorským mistrem ve všestrannosti roku 2015 je Robert Pokorný (RODEO AU HEUP). Stříbrný
stupeň patřil v Borové u Chvalšin Petru Veselovskému (VELES) před Janem Holcem na TASZNIK
na SISI 10 (JK Bártův Dvůr) před Eliškou
Vejdovou na DAKOTA 13 (JK Koloděje).

Foto J. Bělohlav

Mladí jezdci
Také mladých jezdců bylo devět a zde po
výrazně nejlepší drezuře zvítězila papírově
favorizovaná domácí Barbora Kamírová na
CHRISTO 1 (JK Borová) před Marií Dvořákovou
s DUKÁT 6 (JK Neveklov) a Radkou
Bělehrádkovou s A CRUYFF (JK Koclířov).

Pokorný s přehledem

Soutěži čtyřspřeží vévodil Radekl Nesvačil z NH v Kladrubech nad Labem
Ve dvojspřeží pony (8 start.) se po drezuře
ujala vedení Monika Pospíšilová (JK Boharyně).
Její náskok téměř 12 bodů však smazal v maratonu nejlepší Erik Zuvač (SK Sportino). V parkuru byla sice zase lepší než on, ale v celkovém součtu získal zlatou medaili. Monika Pospíšilová byla stříbrná před Michalem Kořínkem
(JK Sobotka).

Jenom Nesvačilové
Čtyřspřeží bylo v Lipinách pět. Soutěž byla
podle očekávání zcela v režii obou Nesvačilů.
V drezuře byl o více než dva body před otcem
Radek (NH Kladruby). Radkovi se vydařil i maraton, po kterém jeho náskok narostl o více jak
10 bodů. Na parkuru byl naopak lepší otec Jiří
(JK Moravský Krumlov), ale pouze o šest bodů
a tak Radek zlato uhájil. Bronz s odstupem více
jak 100 bodů získal Jaroslav Jandl (JK Semice).
Zbývající dvě spřežení byla ze soutěže v maratonu vyloučena.

Všestrannost v Borové
Po mnoho minulých let byl seniorský
šampionát ve všestrannosti pravidelně svěřován
pořadatelům v Humpolci. V roce 2011 bylo jedno
mistrovství v Pardubicích a pak opět pravidelně
v Humpolci.
Letos do skupiny pořadatelů seniorského
mistrovství přibylo nové závodiště. Dospělí
bojovali o titul roku 2015 ve dnech 18. až 20. září v Borové u Chvalšin. Pořadatelé ze stáje
Kamír nedaleko Českého Krumlova jsou již ve
společnosti všestrannosti dostatečně prověřeni
a šampionáty ostatních věkových kategorií se

zde konaly již několikrát. Letos společně
s dospělými bojovali o sady medailí ještě mladí
jezdci a dvě věkové kategorie na pony.

Dvakrát pony
Kurzy stavěl Zdeněk
Ságl a ve starší kategorii
dětí (-L-, 13 - 16 let)
startovalo osm dvojic.
Výkony na prvních šesti
pozicích byly vyrovnané
a pohybovaly se v rozmezí jedné chyby na
parkuru. Z titulu se radovala Vendula Chrástková
na PÍRKO (JS Slavíkov)
před domácí Zuzanou
Balouškovou s PRETTY
GINGER a Natalií Tarabini
na SONY (JK Koloděje).
Mladších dětí (-ZL-,
10 - 13 let) bylo devět
a zde startovnímu poli
zcela dominovala Julie
Pásková na GOLDEN
REBEKA (Horse Academy), která překonala stříbrnou Michaelu Haderkovou na ALPINHORSE
MIDNIGHT PRINCESS
(JS Záryby) o více jak
19 bodů. Dále již byly
výkony vyrovnané a bronz
uhájila s nejtěsnějším
rozdílem Šárka Štvánová

Stejně jako v loňském roce, i tentokrát si titul
mistra ČR ve všestrannosti odvezl Robert
Pokorný. Na start se postavilo 14 dvojic a Robert Pokorný na RODEO AU HEUP (JK NH
CAR) předvedl zřetelně nejlepší drezuru
(46,15). Pod 50 bodů se již nikdo nedostal,
i když jen desetiny chyběly Janu Holcovi
s TASZNIK (JK Azavero).
V terénu byl nejlepší Petr Veselovský
s VELES (SS Veselovský), který se tak s nejtěsnějším rozdílem dostal po dvou dnech do
vedení. Na parkuru však Robert Pokorný
prokázal svůj přehled. Čistým výkonem se od
svých soupeřů opět jasně odpoutal a získal
druhý titul v řadě za sebou. Stříbro si odnesl Petr
Veselovský a bronz Jan Holec.
Foto J. Bělohlav

Mistrem roku 2015 ve dvojspřeží je Ladislav Jirgala (Hubička Telnice)
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14. finále ČSP v Olomouci

3
Foto J. Malinovský

Český skokový pohár se stal důležitou součástí sezóny a atraktivní finále se střídáním
koní láká vždy řadu diváků. Letos zprostředkoval desítkám tisíc diváků finále i 90 minutový sestřih, který odvysílala ČT.
Letošnímu vyvrcholení předcházel boj o čtyři finálová místa, který byl napínavý až do
samotného konce. Oproti pořadí po VC Hořovic se ale nakonec nikdo z jezdců za vedoucí
čtveřicí neprosadil a tak závěrečná VC Olomouce přinesla jen přesuny v rámci nejlepší čtveřice.
Po dvou závěrečných prvenstvích se na druhém místě pořadí umístila Barbora Tomanová,
která ovšem ani tak z trůnu nesesadila celkově nejlepšího Marka Kluse. Třetím do finále byl
Vladimír Tretera a finálovou čtveřici zakončil především v první polovině velmi úspěšný Rudolf
Doležal (vpravo).
Tento jezdec sice na prvenství v některém z kol Skokového poháru stále ještě čeká, ale při
finále 2015 si vše vrchovatě vynahradil. S celkovým výsledkem 12 bodů přesvědčivě zvítězil
před Barborou Tomanovou (32). Ta lepším součtem časů na třetí příčku odsunula Vladimíra
Treteru. Pod stupněmi vítězů skončil obhájce loňského prvenství Marek Klus.
Foto J. Malinovský

Foto J. Malinovský

Vítězství v poslední kvalifikaci ČSP v Olomouci získala
Barbora Tomanová na SORCERESS (Dance and Jump)

Důležité termíny
sezóny 2016
Sezóna sice ještě neskončila, ale většina pořadatelů již
plánuje termíny pro rok 2016. Pilířem sezóny jsou pochopitelně
národní šampionáty a mezinárodní závody, a tak je jejich
termínová listina pro všechny další pořadatele velmi důležitá.
V roce 2016 se bude v ČR konat celkově jedenáct národních
mistrovství. Sezóna 2016 přinese celou řadu šampionátových
novinek. ČJF přináší nový koncept, který se bude snažit, pokud
to počty startujících dovolí, soustředit šampionát disciplíny do
jediného místa a ter-mínu.
Pro rok 2016 se to oproti dosavadním zvyklostem podařilo ve
všestrannosti. Ta měla letos hned tři národní mistrovství. V roce
2016 se budou všechny šampionáty této disciplíny konat ve
dnech 28. - 31. července na par-dubickém závodišti.
Druhou významnou novinkou je, že se pořadatelé na Ptýrově,
vzhledem k potížím, které i letos přineslo větrné zatížení areálu,
rozhodli svoji dlouhodobě pronajatou pořadatelskou pozici
mistrovství (pravidelné střídání s Martinicemi) přenechat areálu
Equine Sport Center v Olomouci.

Termínová listina MČR
a mezinárodních závodů 2016
21. – 24. 4.
5. – 8. 5.
12. – 15. 5.
2. – 5. 6.
17. – 19. 6.
23. – 26. 6.
14. – 17. 7.
22. – 24. 7.
28. – 31. 7.
10. – 14. 8.
18. – 21. 8.
10. – 11. 9.
23. – 25. 9.
1. – 2. 10.

CAI Kladruby nad Labem
CAIO-W Nebanice
CAI Němčice
CVI Frenštát pod Radhoštěm
CDI-W Brno
CSI-W Olomouc
MČR skoky Olomouc
(děti, junioři)
MČR skoky Martinice
(mladí jezdci, senioři)
MČR všestrannost Pardubice
(všechny kategorie + pony)
MČR skoky a drezura Zduchovice
(pony)
MČR drezura Zduchovice
(všechny kategorie + para)
MČR reining Krakovany
(všechny kategorie)
MČR spřežení
(všechny kategorie)
MČR paravoltiž Brno

4

XXIII. ročník | číslo 16
9. 10. 2015 – 22. 10. 2015

Ze zahraničí

Finále v Barceloně

Foto M. Ohnheiser

(Dokončení ze str. 1)
od Belgičana Watheleta ale čisté konto
neudrželi, a tak se radovali Belgičané.
Olivier Philippaerts s 10letým hřebcem H&M
ARMSTRONG VAN DE KAPEL (Quasimodo Z)
chyboval jen jednou. Skvělá Judy-Ann Melchior
s bělkou AS COLD AS ICE Z jen o málo nestihla čas.
Jos Lansink s 9letým holštýnem FOR CENTO
(For Pleasure) chyboval uprostřed trojskoku
a Gregory Wathelet s 10letým holštýnským
hřebcem CONRAD DE HUS (Con Air) šel čistě.
Belgičané končili s pěti body a Němci, stejně
jako Švédové na druhém místě, měli osm. Na
čtvrté příčce s devíti body byly Velká Británie
a USA. Šestí Holanďané měli deset, sedmí Irové
třináct, a osmí Švýcaři patnáct bodů. To bylo osm
celků postupujících do bohatě dotovaného
Foto T. Holcbecher

Česká stáj v Barceloně
sobotního finále. Zbývajících jedenáct, s výsledky
Katar, Mexiko a Brazílie – 16, Austrálie a Egypt –
20, Itálie – 21, Česká republika – 23, Francie 24,
Venezuela – 43 a Polsko spolu se Španělskem –
46, se utkalo v pátečním malém finále Longines
Challenge Cup

Katařané jsou ještě bohatší

Nejlépe se bude na Barcelonu vzpomínat
Ondřejovi Zvárovi

To bylo na programu hned v pátek a jezdilo se
o dotaci 300 tisíc EUR. Družstva startovala
obráceně podle výsledku dosaženého ve čtvrtek
a začínalo se od nuly. Vedoucí několika týmů
využili možnosti výměny jednoho ze svých
jezdců.
Parkur se zdál ještě obtížnější než ve čtvrtek.
Často padal oxer č. 2, hodně chyb bylo na vodě
a na následné prkenné stacionátě. Největším
oříškem byl trojskok a složitá byla vlásenka mezi
triplebarem a předposledním oxerem. Že to
nebude nic jednoduchého bylo patrné, když byl
hned první jezdec, Polák Msciwoj Kiecon, pro pád
vyloučen. Bezchybné výsledky byly pouze čtyři.
Z našeho kvarteta zahajovala tradičně
Zuzana Zelinková. Bohužel tentokrát se jí
s holštýnem CALERI parkur příliš nevydařil. Za
čtyři chyby + čas nasbírala 17 bodů.
Aleš Opatrný s běloušem LANDTHAGO
působil jistěji než v předešlém kole, ale ani jemu
se na těžkém parkuru komplikace nevyhnuly.
Spadl mu hned oxer č. 2. Pak se sice rozeskákal
a zdálo se, že už další chybu neudělá, ke konci
však ještě zaváhal na předposledním oxeru
a neobstála ani závěrečná stacionáta s bazénem – 13 bodů.
Stejný výsledek měla i Emma de Moussac
s valachem CHARLY BROWN. Té napřed spadl
úvodní oxer trojskoku a potom také stejné
poslední dva skoky jako Alešovi.

Lepšího výsledku dosáhl pouze Ondřej
Zvára. CENTO LANO lehce nedoskočil pásku
vodního příkopu a ke konci mu spadl
předposlední oxer. Jako jediný z našich nebyl
navíc penalizován za překročený čas. S
výsledkem 34 body obsadila Česká republika
konečnou 17. příčku.
I v této soutěži byl závěr dramatický a na
výsledek se čekalo do posledního jezdce.
Nakonec se s devíti body radovali reprezentanti
Kataru. Na vítězství s dotací 80 tisíc EUR se
podíleli: Šejk Ali Bin Khalid Al Thani s 10letou
holštýnkou VIENNA OLYMPIC (Cassini I) – 19,
Khalid Mohammed A S Al Emadi s 15letou tm.
hnědkou TAMIRA IV (Damiro) – 4, Ali Yousef Al
Rumaihi s belgickým hřebcem GUNDER
(Thunder van de Zuuthoeve) – 5 a Bassem
Hassan Mohammed s bělkou EUROCOMMERCE CALIFORNIA (Corland) – 0.
Velká tlačenice byla na druhém místě, kde se
s dvanácti body umístily tři týmy (3x 50 tisíc €).
Na poslední chvíli se sem probojovala Francie,
kterou podržel bezchybný Kevin Staut. Rodné
Austrálii stejně pomohla Edwina Tops-Alexander
a Brazílii Pedro Veniss.
Pátá příčka se třinácti body patřila Itálii
a Egyptu (2x20 tisíc €). Další pořadí bylo
Mexiko – 17 (7 500 €), Španělsko – 20 (7 500
€), Česká republika – 34 (7 500 €), Polsko – 37
(3 750 €), Venezuela – 54 (3 750 €).
V Challenge Cupu startovali tři jezdci, kteří
měli reálnou naději rozdělit si zvláštní prémii 150
tisíc € vypsanou pro ty, jimž se podaří přejít obě
kola s nulou. Povedlo se to jen jednomu a tak si
celou částku odvezl Brazilec Pedro Veniss.

Belgie je kvalita
V sobotu 26. září večer bylo pro osm
nejlepších na programu velké finále. Začínalo se

Kouči nejlepších týmů světa před losováním startovního pořadí a manažer české skokové reprezentace Martin Ohnheiser (nahoře třetí zprava) byl u toho
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postup do osmnáctičlenného druhého kola bohužel
nestačilo. Mezi čtyřiceti sedmi konkurenty tak Aleš
skončil na 22. místě.

Foto FEI/ D. Caremans

Tlačenice na čele

Na stupních vítězů finále Furusiyya FEI Nations Cup 2015 zleva: HH Prince Mansur bin Khalid al
Farhan al-Saud (Ambassador Saudské Arábie ve Španělsku) a Gudrun Patteet, Jos Lansink, šéf
týmu Dirk Demeersman, Judy Ann Melchior, Olivier Philippaerts a Gregory Wathelet
také od nuly a při shodném počtu bodů
rozhodoval o pořadí dosažený čas. Parkur s
náročnými distancemi byl velmi těžký a měl
podobný charakter jako oba předchozí. Jen čas
byl tentokrát benevolentní. Úspěšné překonání
vyžadovalo plnou koncentraci od startu do cíle.
Většina chyb byla ve druhé polovině. S nulou ho
překonalo sedm koní.
Pro favorizované Holanďany byly nepříjemným překvapením tři chyby novopečeného
mistra Evropy Jeroena Dubbelbama. Soutěž se
vyvíjela zajímavě pro Němce a Belgičany.
Stejně jako ve čtvrtek rozhodovali finišmani
a situace se opakovala. Zatímco Ludger
Beerbaum s bělkou CHIARA (Contender)
z posledních čtyř skoků dva shodil, vicemistr
Evropy Gregory Wathelet jako by neměl nervy.
Senzačně, stejně jako jeho kolegyně Judy-Ann
Melchior, přeskákal parkur čistě a Belgičané
končili se čtyřmi body. Na dotacích mělo jejich
vítězství hodnotu půl miliónu €.
Na druhé místo za 300 tisíc € se s osmi body
dostali Britové, kteří měli o tři vteřiny lepší čas
než stejně bodově zatížení třetí Holanďané
(200 tisíc €).
Čtvrté s dvanácti body skončilo dámské
družstvo USA (135 tisíc €) a pátí byli o dvě
vteřiny pomalejší Irové (110 tisíc €). Na šestou
příčku, také s dvanácti body, klesli
nejpomalejším časem posmutnělí Němci
(90 tisíc €). Sedmí byli se šestnácti body
Švédové (85 tisíc €) a osmí Švýcaři (80 tisíc €)
nasbírali dvacet bodů.
Čtyři jezdci - Jeroen Dubbeldam (NED),
Christian
Ahlmann
(GER),
Rolf-Göran
Bengtsson (SWE) a Gregory Wathelet (BEL),
kteří přešli čistě čtvrteční první kolo, se mohli
v případě zopakování bezchybného parkuru
podělit o bonus ve výši 200 tisíc €. Všichni se
moc snažili, ale dokázal to pouze Gregory
Wathelet a tak získal celý Jackpot.
Šéf belgického družstva Dirk Demeersman na
tiskové konferenci rozdával úsměvy: „V sezóně
jsme měli jediný špatný týden. Minulý měsíc na
mistrovství Evropy v Cáchách, když se nám
nepodařilo kvalifikovat na OH do Ria. Ziskem
Furusiyya Cupu jsme však připomněli světu, že
Belgie je kvalita, se kterou je třeba počítat”.

třetí příčku. Zvítězil Denis Lynch s hřebcem ALL
STAR 5 z Irska a druhý byl Mexičan Santiago
Lambre s běloušem JOHNNY BOY. Všechny
ostatní světové hvězdy zůstaly za nimi.
Kompletní výsledky na
www.csiobarcelona.com

GCT před koncem
Předposlední kolo letošní Longines Global
Champions Tour se do centra Vídně vrátilo po roční
přestávce. V sousedství věhlasných paláců byla na
Radničním náměstí zbudována písková aréna. Na
nevelkém kolbišti stavěl parkury Frank Rothenberger ve dnech 17. - 20. září.
Bohužel Velkou cenu, stejně jako ve všech
předchozích třech ročnících, pronásledovala
nepřízeň počasí. Kurz prvního kola byl tak velmi
náročný. Problémy byly na kombinacích a jezdci si
museli hlídat časový limit.

Aleš byl u toho
ČR reprezentoval Aleš Opatrný s 9letým
hnědákem ACOVARO (Acodetto I). Předvedl velmi
pěkný parkur a až k poslednímu kolmému skoku to
vypadalo nadějně. Zde však přišla lehká chyba.
Navíc se náš jezdec nevešel do času. Pět bodů na

Přes první kolo se dostalo čistě šest jezdců, tři
s jedním a devět se čtyřmi body. Z hlediska celého
seriálu na tom byla z vedoucí trojice nejlépe
průběžně druhá Luciana Diniz, která šla čistě. Do
druhého kola se ale dostali i oba její největší
konkurenti. Vedoucí Scott Brash shodil stejný skok
jako Aleš a třetí Rolf-Göran Bengtsson chyboval
uprostřed trojskoku.
Kurz druhého kola byl o poznání snazší. Bez
chyby se přes něj dostalo devět jezdců. Byli mezi
nimi i oba adepti na miliónovou prémii Scott Brash
s 9letou HELLO M'LADY (Indoctro) a Rolf-Göran
Bengtsson se 16letým hřebcem CASALL ASK
(Caretino). Navíc byli ze všech čtyřbodových
nejrychlejší.
Do rozeskakování postoupily pouze tři dvojice.
Zahajoval Kevin Staut se 16letou bělkou SILVANA
(Corland). Jel rychle, ale se dvěmi chybami.
Následný bezchybný Harrie Smolders s 11letým
hřebcem DON VHP Z (Diamant de Semilly) byl
o čtyři sekundy pomalejší. Všechno tak hrálo pro
Lucianu Diniz se zkušeným běloušem
WINNINGMOOD (Darco). S hlasitou podporou
hlediště projela kurzem jako nůž máslem a v cíli
byla o 43 setiny rychleji než Harrie Smolders.
Bouřlivých ovací si stejně jako majitel jejích koní,
francouzský bankéř Edouard de Rothschild, velice
užívala.
V žebříčku Global Champions Tour není zatím
nic rozhodnuto. Stále vede světová jednička Scott
Brash, ale jeho náskok před Lucianou se ztenčil na
dva body. Třetí je s osmibodovou ztrátou RolfGöran Bengtsson. Závěrečné kolo 12. – 14.
listopadu v katarském Doha tak bude ještě hodně
dramatické.

Vítězství pro CET
Aleš Opatrný se výborně prezentoval také
v kvalifikaci na Velkou cenu. V klasické „150“ se po
přesvědčivém čistém parkuru dostal do rozeskakování. Zde nakonec skončil po dvou chybách
jedenáctý.
Velmi dobrých výsledků ve Vídni v rámci CSI**
dosahovala i stájová kolegyně Aleše Opatrného,
Anna Kellnerová. Nejúspěšnější byla v páteční soutěži do 140 cm, kterou s 10letou vrankou ATESSA
B L H (Oklund) vyhrála.
Kompletní výsledky včetně videí na
www.globalchampionstour.com

Olympijské body
Olympijské body se rozdělovaly při Velké ceně
Barcelony. Kolik jich získal Ondřej Zvára za 3. příčku zatím nevíme. Na stránkách FEI je pořadí
k 8. září. Zde je stále na druhé příčce Aleš Opatrný
o 82,75 bodů za tureckým jezdcem Omerem
Karaevli. Třetí je Polák Jaroslaw Skrzyczynski se
ztrátou 76 bodů. Ondřej Zvára je zatím s 335 body
devátý, ale po úspěchu v Barceloně jistě vyskočí
výrazně výše.
Václav K. Dvořák

Stupně vítězů i pro ČR
Vynikajícího úspěchu v nedělní Velké ceně
dosáhl Ondřej Zvára s hřebcem CENTO LANO.
Mezi sedmdesáti dvěma startujícími se s jedním trestným bodem v základním parkuru
kvalifikoval do osmnáctičlenného druhého kola.
To se mu podařilo přejít čistě a obsadil skvělou

Předposlední kolo GCT vyhrála ve Vídni Portugalka Luciana Diniz na WINNINGMOOD
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Dvakrát parašampionáty

Foto J. Malinovský

V neděli 4. října vyvrcholilo v Hradištku u Sadské mistrovství ČR v paradrezuře. Titul získal Lukáš Hnát (dole), který s přehledem zvítězil. Stříbro si
odnesla Anastasja Vištalová před Kateřinou Lesovou.
Ve stejném termínu se
konalo i mistrovství ČR v
paravoltiži a pořadatelem
byla VU v Brně, kam se
sjelo 21 cvičenců z šesti
klubů. Mezi nejúspěšnější se zařadil TJ Orion
Praha, když se jeho
jezdci na nejvyšší stupínek postavili čtyřikrát.
V kategorii Mentální
handicap ženy to byla
Petra Maláková (lonž.
Nora Hořická), v kategorii Mentální handicap
muži Josef Kočí (lonž.
Katka Francová, Veronika Písaříková v kategorii Tělesný handicap
1 (lonž. Katka Francová)
a dvojice Písaříková &
Švarc (vpravo).

Kladruby jako
ze škatulky

Ředitel Národního hřebčína
Ing. Jiří Machek

Ve čtvrtek 24. října byla závěrečnou
Konferencí a slavnostním přestřižením
pásky ukončena téměř dvouletá rekonstrukce Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.
V rámci dopolední Konference
referovali o průběhu rekonstrukce ředitel
NH ing. Jiří Machek a dále pak i zástupci
stavebních společností, hlavní architekt,
vedoucí restaurátorských prací a o tvorbě nově vytvářených sbírek a expozicí,
i zástupce ministerstva kultury.
V odpoledních hodinách byla za
účasti ministra zemědělství Mariána
Jurečky, zástupce hejtmana východočeského kraje a dalších, slavnostně přestřižena páska pro vstup do hřebčína,
který byl následně otevřen nejen všem
pozvaným, ale i veřejnosti.
Foto FEI/D. Caremans

NEVADOS S (Calvados Z) s Gregory Watheletem z Belgie zvítězili mezi
7letými koňmi při letošním chovatelském šampionátu v Lanaken, který
se konal týden před barcelonským finále 16. - 20. září. Česká republika
byla zastoupena pěti koňmi mezi 5letými, dvěma mezi 6letými a jedna
dvojice nás reprezentovala mezi 7letými. Do finále (49) pětiletých se
probojoval DRAGILL (Marek Klus) a PANDRHOLA (Marek Hentšel),
kteří skončili na 33. a 37. místě. Mezi šestileté a sedmileté koně se naši
neprobojovali. Kompletní výsledky na www.hippodata.cz
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Výstava Kůň 2015
22. ročník výstavy Kůň se konal ve dnech
18. – 20. září 2015. Výstava zaplnila všechny
výstavní haly v Lysé nad Labem a to včetně
nové haly C, kde probíhal hlavní doprovodný
program.
Doprovodný program v hale C byl vždy
dopoledne naplněn chovatelskou přehlídkou
a odpoledne předvedením koní v zápřeži či pod
sedlem. V pátek a sobotu doplnila program
večerní show.
Na otevřeném předvadišti proběhlo v sobotu
VII. kolo Vozatajského poháru Českého
sportovního pony a v neděli Národní šampionát
shetlandských pony.
Výstava v Lysé je největší a nestarší hipologickou výstavou v ČR. Její popularitu dokládá
i skutečnost, že si stále drží velkou diváckou
návštěvnost. Letošní ročník navštívilo v průběhu
tří dní více než 17 000 návštěvníků. Vystaveno
bylo 135 koní více jak 20 plemen a zúčastnilo se
více než 90 firem nabízejících potřeby pro chov
a sportovní využití koní.
Součástí výstavy bylo i tříhodinové vysílání
České televize v rámci relaci Dobré ráno, které
mělo velmi dobrý ohlas jak mezi vystavovateli,
tak mezi návštěvníky. Dodatečně můžete program Dobrého rána vidět v internetovém vysílání České televize na www.ceskatelevize.cz
Pravidelnou součástí výstav v Lysé je i udílení
cen významným osobnostem našeho hipologického života. Tentokrát byl do Síně slávy
uveden dlouholetý ředitel hřebčína v Napajedlích Ing. Zdeněk Hlačík, který v září oslavil
80. narozeniny. Druhým vyznamenaným byl
ředitel Zemského hřebčince v Písku Ing. Karel
Kratochvíle, především za jeho osobní dlouholetý přínos k rozvoji výstavy Kůň v Lysé nad
Labem.

Foto M. Mastná

Pravidelným účinkujícím jak v chovatelské přehlídce, tak v doprovodném programu, je Petr
Doubek, tentokrát nejenom s lipicánem DARIEM ale i se sestrou Jitkou

Foto M. Mastná

Ozdobou letošního ročníku byli zástupci Národního hřebčína Topoľčianky s dvojicí lipicánů, kteří
vedle slavnostního pas de deux předváděli i prvky vysoké školy
Foto H. Broms

V letošním kaleidoskopu plemen nechyběli
opět zástupci největších koní světa plemene
shire horse

V

ýstava v Lysé nad Labem vyrostla v průběhu již téměř čtvrt století do evropských
rozměrů. Hala C, otevřená před dvěma
lety, dodala výstavišti novou dimenzi. Umožňuje
nejenom divácký komfort i při nepřízni počasí,
ale především organizaci stále populárnějších
večerní show. Oproti jiným evropským výstavám
si ta česká navíc stále drží svůj chovatelský
význam. Počty předváděných koní i desítky vystavovaných plemen nemá u řady významných
evropských výstav obdoby. Na tuto akci,
která již překročila významem naše
hranice, můžeme být právem hrdi.

V šestém závodě FEI Nations Cup ve všestrannosti zvítězilo v belgickém Waregemu Německo.
V týmu byli (zleva) Andreas Dibowski, Annamaria Rieke, Andreas Ostholt a Julia Krajewski. Před
poslední soutěží v Boekelu, která je na programu tento týden (8. - 11. října) vede celkové pořadí
Velká Británie se 49 body před Německem (40) a Austrálií (35).

Foto K. Sedláčková

Oblastní šampionát hobby jezdů Prahy uspořádal Pražský jezdecký klub
Gabrielka v sobotu 3. října. V hobby přeboru jezdců do 18 let zvítězila
domácí Eliška Zimmermannová na DANDY (uprostřed) před Annou
Fricovou s ČIKITA (JS Kosoř) a Kristýnou Baborovou (SS Černuc).
Jezdkyně dekoroval bývalý dlouholetý předseda oblastního výboru
Prahy Jiří Kunst a současný místopředseda Cyril Neumann.
Foto J. Bělohlav

Do ulic Pardubic se ve čtvrtek 8. října vydala kočárová pozvánka na tradiční
vrchol dostihové sezony Velkou pardubickou, která se koná již tuto neděli
11. října. Kočáry se v pardubických ulicích objevily v odpoledních hodinách
a cestu zahájily v 15:00 na pardubickém závodišti.

Rozloučení se sezónou 2015
v Martinicích
Závěrečné závody Cena Field Force, které jsou ve středisku v Martinicích na programu ve dnech 16. - 18. října, budou i rozloučením s jezdeckou sezónou na otevřených kolbištích. Pořadatelé pouze upozorňují
všechny jezdce, že vzhledem k výrazně kratším dnům již pokročilého
podzimu, budou počty startů v jednotlivých dnech pečlivě plánovány.

Ve středu 23. září se ve Vestci u Chrudimi konalo druhé kvalifikační kolo
Ligy zemědělských škol pro školní rok 2015/2016. Kralovala v něm
domácí Karolína Vaňková s DANTES, která vyhrála zahajovací (-ZM-)
i mistrovskou soutěž (-Z-)..

Ježdění
podle
Sally Swift
Výuková
filozofie
ježdění na koni, zdůrazňující uvědomování
si těla, význam „měkkých očí, správného
dýchání,
centrování
a rovnováhy. Autorka
byla půl století průkopníkem mezi instruktory jezdectví. V knize,
která vyšla v mnoha
jazycích, poprvé formulovala své metody, které
umožní koni i jezdci
dosáhnout harmonie,
pracovat společně, přirozeně a bez bolesti.
Spoléhá na živé, neobvyklé, vysoce kreativní a ověřené představy a znalosti anatomie člověka a koně,
které jezdcům umožní jezdit s přirozeným držením těla. Kniha je určena
mírně pokročilým jezdcům i těm, kteří již postoupili k nejvyšším stupňům.
Váz., formát 165 x 235 mm, 200 stran, 140 čb. obr., cena 290 Kč
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