Jaroslav Hatla zahájil
kvalifikaci na OH

O pohár Prahy
nově

Náš olympionik ve
všestrannosti získal při
CIC3* v italské Raveně
první body do žebříčku
olympijské kvalifikace

12. ročník pražského seriálu
jezdců na pony připravuje
pro rok 2015 seriálovou
novinku
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Od Kladrub až po Las Vegas
Třetí dubnový víkend byl v ČR skutečným zahájením jezdecké sezóny 2015 na otevřených kolbištích.
V Pardubicích byl otevřen 50. ročník Zlaté podkovy, v Kladrubech nad Labem byla zahájeno evropská
sezóna spřežení a v Martinicích se uskutečnilo první kolo 13. ročníku Českého skokového poháru. Další
čeští jezdci startovali v Magna Racino na CSI2* a světová elita zakončila halovou sezónu při skokovém
a drezurním finále v Las Vegas.

Las Vegas
V sobotu 11. dubna
v 5.55 hodin odstartoval z nizozemského
letiště Schiphol nákladní Boeing 777
katarských aerolinií,
na jehož palubě bylo
v přepravních kontejnerech čtyřicet elitních
skokových a drezurních koní. Cílem bylo
Las
Vegas,
kde
Boeing dosedl v 8.15
času.
nevadského
Vzdálenost 8 564 km
překonal letoun za 11 hodin 20 minut.
Koně na půdě USA tak nejprve směřovali do
karanténního pobytu ve stájích náležících
k Thomas & Mack Aréně. Teprve po oznámení
výsledků krevních testů (42 hodin) byli všichni
koně z karantény propuštěni.
Čtyřicítka koní reprezentovala sedmnáct zemí
- Austrálii, Belgii, Dánsko, Finsko, Německo,
Francii, Velkou Británii, Irsko, Itálii, Lotyšsko,
Nizozemí, Norsko, Katar, Rusko, Španělsko,
Švédsko a Švýcarsko.
Do Las Vegas dorazili i oba obhájci loňských
titulů. Skokový CORNET D'AMOUR (GER),
který zvítězil s Danielem Deusserem a drezurní
VALEGRO(GBR), kterého jezdí šampiónka
Charlotte Dujardin. Celkem do nevadské pouště
dorazilo dvacet čtyři valachů, devět hřebců
(Pokračování na str. 4)

Dvě oblasti,
jeden region
Nově zvolené oblastní
výbory ČJF již začínají
pracovat a podílejí se i na
přípravě celostátní volební Konference, která se koná 6. května.
Pražský oblastní výbor ČJF přišel s myšlenkou výrazně hlubší spolupráce v rámci
regionu hlavní město Praha a středočeský
kraj. Předseda středočeské oblasti Václav
Drbal budoucí spolupráci přivítal a zástupcům pražské oblasti sdělil, že se již dříve o podobné kroky středočeská oblast
snažila.
Předběžně bylo dohodnuto, že by se
v rámci regionu středních Čech a Prahy mohl
konat společný oblastní šampionát 2015,
který Středočeši plánují na polovinu června
na Ptýrově. Budoucí společné jednání by
mělo potvrdit i společné sportovně technické
podmínky oblastního šampionátu. Mistři
oblastí by byli vyhodnocování samostatně,
ale je otázkou, zda by nemohla např. soutěž družstev proběhnout jako oblastně
otevřená.
Předběžně bylo dohodnuto, že by se spolupráce mohla týkat i podpory začínajících či
méně příležitostí dostávajících
rozhodčích a dalších regionálně
společných problémů.

Inzerce
Kompletně nový bude v Národním hřebčíně
i kostel včetně varhan

Zvědavost v Kladrubech

Steve Guerdat prolomil svoji smůlu a napočtvrté byl ve finále SP konečně úspěšný

Mezinárodní sezóna
spřežení začíná standardně v Kladrubech
nad Labem a holandském Horstu. Bylo
tomu tak i letos. Národní hřebčín je příležitostí především pro
jezdce z centrální
Evropy. Ti zde letos
zahájili rok evropského šampionátu čtyřspřeží (Aachen 11. - 23.
srpna) a světového
šampionátu dvojspřeží (Fabiansebestyen
10. - 13. září). Na obou mistrovstvích nebude
chybět ani ČR a Kladruby byly první příležitosti
nechat o sobě vědět. Na startu soutěží se sešlo
devět jednospřeží, 21 dvojspřeží a 12 čtyřspřeží.

(Pokračování na str. 2)

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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Zvědavost v Kladrubech
(Dokončení ze str. 1)

Theo Timmermann pokračuje
Komise spřežení i v letošním roce pokračuje ve
spolupráci s úřadujícím mistrem světa a Evropy
Holanďanem Theo Timmermannem. První společná práce našich jezdců již proběhla na počátku
března v rámci školení mezinárodních rozhodčích
v březnu v Němčicích. Nyní bude další, již skutečně
reprezentační soustředění první květnový víkend
v Národním hřebčíně za účasti dvoj i čtyřspřeží.
O nominaci na mistrovství Evropy do Cách se
ucházet opět pouze trojice Nesvačilů. V létě by nás
tak měl mezi evropskou elitou reprezentovat Otec a
syn Jiří s bratrem Radkem. Ve dvojspřeží je adeptů
na nominaci více a již nyní je zřejmé, že o místo
v týmu do Fabiensebestyénu bude sveden mezi
nejlepšími jezdci ČR souboj. Již první střetnutí
v Kladrubech napovědělo, kdo by nás mohl a chtěl
v září v Maďarsku reprezentovat.

Jednospřeží
Soutěž jednospřeží, která letos jako jediná nemá
světový ani evropský šampionát, byla tentokrát
obsazena poměrně chudě. Z devítky jezců již při
drezurní zkoušce jasně vyčníval Polák Bartolomiej
Kwiatek. Ten svoje postavení v dalších částech
jenom potvrzoval a zvítězil systémem start cíl, když
byl první ve všech třech částech soutěže.
Na druhém místě s ním na výkonnostní dohled
držel krok náš Jan Exnar. Konkurenti na dalších
pozicích se již různě střídali a nakonec celkové třetí
místo získala Němka Tanja Anson.

Dvojspřeží
Mezi dvacetijedna páry dominovali v drezuře
Němci. Krok s nimi držel Polák Waldemar
Kaczmarek a z našich Ladislav Jirgala a s oběma
svými páry i Josef Hrouda. Pod hranici 60 bodů se
z našich dostal ještě Martin Gössl.
Ten byl ovšem nejlepší v maratonu. Smazal tak
nejenom desetibodové manko na vedoucího
Torstena Koalicka, kterému se maraton nevydařil,
ale i na druhého Sandro Koalicka, ke kterému se
přiblížil na rozdíl necelých tří bodů.
Josef Hrouda měl s jedním se svých spřežení
kolizi a byl vyloučen. Druhé ale s mírným odstupem
od nejlepších zůstávalo ve hře. Stejně tak se na
dohled od nejlepších držel i Ladislav Jirgala.
Závěrečným vítězstvím v parkuru potvrdil svoji
pozici Sandro Koalick, který s náskokem zvítězil.
Martin Gössl inkasoval hned 8,28 bodů, ale i tak mu
to na celkové 2. místo stačilo. Třetí skončil Maďar
Zoltán Nyúl před Josefem Hroudou, slovenským
Miroslavem Matúškou a Ladislavem Jirgalou.

Memoriál Jiřího Davida
V královské disciplíně přijela konkurenci českým
jezdcům dělat rozsáhlá ekipa rakouských jezdců,
dva Poláci a jediný Němec. Tato soutěž se
v Kladrubech již řadu let jezdí jako vzpomínka na
jednu z kladrubských legend Ing. Jiřího Davida. Je
neuvěřitelné, že od jeho úmrtí uplyne 10. května
již 16 let.

Foto I. Neumannová

Radek Nesvačil při CAI3* v Kladrubech n.L. zvítězil v drezuře a celkově skončil druhý
V této konkurenci bylo drezurní vítězství Radka
Nesvačila cenné především tím, že porazil oba své
největší rodinné soupeře. Překvapením bylo hned
devět bodů náskoku na spřežení starokladrubských běloušů bratra Jiřího.
Ten si ale vše vynahradil
v maratonu. Zde ho dokázal
překonat pouze otec. Před
závěrečným parkurem jsme
tak měli ve vedoucí pětici
nejlepších hned tři spřežení.
Nedělní parkur ovšem
vše řádně
zamíchal.
Nejvíce se
Ing. Jiří David
divil Jiří jun.,
který inkasoval 12 bodů a to stačilo
jen na celkové 5. místo. Ovšem
druhý nejlepší výkon dne předvedl
Jiří senior a tím s přehledem zvítězil.
Jediný spadlý balonek stačil Radkovi na celkově druhou příčku těsně
před Piotrem Mazurekem z Polska. Čtvrtý skončil Němec René
Poensgen. Čtvrté české čtyřspřeží
vedl Zdeněk Jirásek a jeho výkon
stačil na 8. příčku.

v redakci Jezdce další snímky dokumentující
postup prací. Stavební práce jsou již buď
hotovy, či finišují. Moderní povrch na otevřených
jízdárnách je položen, vnitřní úpravy zámku jsou
před dokončením, stáje jsou v podstatě hotovy.
Pod lešením je ještě kostel, ale jeho interiér je
také téměř hotov. Zelená barva fasád je
příjemná a pravděpodobně si za pár let již nikdo
na v posledních desetiletích tradiční žlutou
omítku nevzpomene. Termín dokončení 30. září
musí být splněn a tak se můžeme na náš
národní klenot v novém kabátě skutečně
zanedlouho těšit.
Ing. Cyril Neumann

Pokukování přes plot
Zvědavost návštěvníků ale při
kladrubském CSI budil postup
rekonstrukce Národního hřebčína.
Areál je sice pro veřejnost uzavřen, ale ředitel Ing. Jiří Machek
udělal několik výjimek a tak máme
Foto I. Neumannová

Jiří Nesvačil st. zahájil sezónu 2015 vítězstvím nad svými syny i další devítkou soupeřů při CAI3* v Kladrubech nad Labem
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13. ročník ČSP zahájen v Martinicích
Český skokový pohár je již tradiční kostrou české skokové sezóny a ve dnech 16. - 18. dubna byl
v Martinicích zahájen již jeho 13. ročník. Martinice jsou mezi skokovými jezdci populární. Zájem startu na
kvalitním povrchu a otevřeném kolbišti se dal očekávat. Navíc, když rozmary předjarního počasí
neumožnily uspořádat první kolo seriálu Mercedes Benz (2. - 5. dubna). ČSP tak byl v Martinicích
skutečně zahajovacím závodem roku 2015. Přes tisíc startů v průběhu čtyř dní byla přesto pro
organizátory, rozhodčí i samotné jezdce větší zátěž než se očekávalo. Zahajovalo se každý den časně
ráno a štěstím je, že dubnové dny jsou již i díky letnímu času velmi dlouhé.

Junioři zahájili boj
o nominaci na ME
Letošní ME dětí, juniorů a mladých jezdců je po
dvou letech opět v Rakousku (10. - 16. srpna).
Soutěžní prostředí ve Wiener-Neustadt většina
našich jezdců zná a tak není divu, že letos bude
v soutěži o nominaci tlačenice. Určitě alespoň na
počátku sezóny, než vše pochopí i ti, jejichž
výkonnost na Evropu ještě nestačí. Šéfem
juniorské reprezentace je Zdeněk Žíla a ten všem
mladým jezdcům doporučil zahájit sezónu právě
v Martinicích. Pořadatelé sice věděli, že startovní
listiny již začínají být přeplněné, ale mladším
jezdcům chtěli vyhovět. Na startu jedné z prvních
juniorských soutěží roku 2015 se tak sešlo hned
65 jezdců.
V nedělním prvním finále seriálu Czech Junior
Cup 2015 zvítězila Sára Finsterle na EURIDIKA
(JK Hřebčín Suchá) před Denisou Vegrichtovou na
JETTA (JK Mělník) a Kristýnou Hofmeisterovou
s APOLLO 7 (Zahoř).

Příliš mnoho seniorů
I v soutěžích určených spíše seniorům bylo ale
plno. K prvnímu vrcholu závodů, sobotnímu -ST**-,
nastoupilo 61 dvojic. Desítce se podařilo překonat
kurs bez chyb na překážkách a mezi nimi byl
nejrychlejší Jiří Papoušek na ZONNEDOEPTOLTIEN (JK Srnín) jen těsně před
Jaroslavem Jindrou na QUNTINO DONTH-M
(Jindra). S odstupem téměř dvou vteřin si pak pro
třetí místo dojela Denissa Bittnerová na VANESSA 5 (Bioveta).
Parkury v Martinicích stavěl Chorvat Eduard
Petrovič. Ten je znám kursy s cváláním dopředu
a to je to stěžejní, co český skokový sport
potřebuje. Nezklamal ani tentokrát a jak se ukázalo,
řada jezdců měla se cvalem problémy.

Rozpačitá Velká cena
Potvrdilo se to především při závěrečné Velké
ceně. Eduard Petrovič postavil parkur se třemi
distancemi. První byla složena s oxeru a kolmého

skoku na pět cvalových skoků dopředu, navíc
v mírném oblouku. Druhá pak byla sice kratší, ale
skládala se z kolmého skoku a triplebaaru a i zde
se dalo pravidelně cválat. Největší problémy pak
dělala závěrečná vzdálenost mezi kolmým skokem
a vodním příkopem. Ta byla přes 24 metrů a většina
jezdců se snažila absolvovat na pět cvalových
skoků. Zde bylo ovšem chyb velmi mnoho. Zda na
tom měl vinu cval či to, že většina koní viděla letos
vodní příkop poprvé je otázka k diskuzi.
Skutečností je, že drtivá většina startujících si
s kursem martinické Velké ceny poradila jen
s obtížemi.
Celkově se na start postavilo 39 dvojic.
S ohledem na výkon značné části z nich bylo
zřejmé, že řada jezdců svoji jarní výkonnost značně
přecenila. Do finále postoupily pouze dvě dvojice
s čistým štítem. Oba jezdci jak Vladimír Tretera
s QUENTIN 6 (Tretera), tak Barbora Tomanová na
SORCERESS (JK Dance and Jump) ovšem
konkurenci zřetelně převýšili. Finálové partnery jim
dělali jezdci s jedním shozením, kteří finálovou
desítku doplnili. Na dalších pěti příčkách se seřadily
dvojice s výsledkem 8 bodů, ale od 15. příčky již
byly dvouciferné výsledky.
Závěrečné finále ovšem nikoho neurazilo.
Vladimír Tretera jako jediný zvládnul kurs i podruhé
čistě a zaslouženě se stal prvním vítězem ČSP.
Jedna chyba připravila o prvenství jinak jasně
rychlejší Barboru Tomanovou. Třetí na stupně
vítězů vystoupal Josef Pařenica (AQUITO). Ten
jediný měl ve finále dva koně a i výkon na SARAH
SUN patřil ke světlejším momentům odpoledne.
V obou případech nastupoval Josef Pařenica do
finále s chybou v základním parkuru a vždy
absolvoval čistě. Na SARAH SUN tak obsadil
konečnou čtvrtou příčku.
Nadějí stáje Schneider Plzeň je určitě i CASANOVA-S Jana Štětiny, stejně jako VERDI-S
Jiřího Luži. Oba patřili k tomu nejlepšímu, co bylo v
Martinicích vidět. Za zmínku stojí i výkon Štěpána
Šebelky na ZUGATTI (Rančice), který překvapil
především v základním kole. Spokojeni mohli být
Foto J. Malinovský

Prvním vítězem ČSP se stal v Martinicích Vladimír Tretera na QUENTIN 6 (Tretera)
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ovšem všichni finalisté, kteří byli jistou náplastí na
řadu velmi rozpačitých výkonů v základním kole
zahajovacího závodu letošního ČSP. Druhé kolo
ČSP se koná ve dnech 1. - 3. května v Brně.

Zahajuje i Český drezurní pohár
Nyní se v Martinicích již připravuje drezurní
obdélník. O víkendu 25. - 26. dubna zde zahájí
prvním kolem 10. ročník Českého
drezurního poháru. Podrobnosti
naleznete na
www.ceskydrezurnipohar.cz

Problém
zvaný hobby
Svá volební jednání mají za sebou oblasti
ČJF a nyní se již dozbrojuje na „velké“
prezidentské volby v Humpolci (6. května).
V pronesených projevech jistě zazní mnoho
návrhů na další směr vývoje ČJF. Doufejme,
že budou nabídnuty i koncepční vize k řešení
narůstajících provozních problémů, které
provází stále se zvyšující zájem o jezdecké
soutěžení.
Dnes již téměř samostatnou skupinu
soutěžících tvoří armáda hobby jezdců. Hobby
jezdci požívají v jezdecké organizaci zvláštní
statut. Jejich značná část sice veřejně
demonstruje neochotu vstoupit do řad
licentovaných soutěžících (tím, že podstoupí
tu nejzákladnější jezdeckou zkoušku), ale
přesto požívají u řady zástupců administrativy
ČJF jistého pochopení. To velmi připomíná
situaci na naší politické scéně, kdy ambice
politiků bažících po hlasech voličů (a penězích
s jejich hlasy spojenými), vedou k vyjádřením
podle vzoru Chytré horákyně. Myslím, že je na
čase, aby zazněla jasná strategie, jak k hobby
soutěžím v budoucnu přistupovat.
Osobně jsem vytrvalým zastáncem
klasického jezdectví. Považuji je za vrchol
mezidruhové komunikace, které ve své
hloubce a kvalitě nemá na naší tisícileté
civilizační cestě obdoby. Pochopit to mohou
jenom jezdci. Jezdci, kteří si ovšem toto
označení zaslouží. Tato teze v sobě obsahuje
i skutečnost, že jsem zastáncem jezdců všech
úrovní a stylů. Jak mě do kategorie jezdců
zapadají hobby jezdci? Tady jsem poněkud
zmaten. Přívrženci této organizační struktury
na jedné straně deklarují neochotu podstoupit
základní zkoušku a rozličně to zdůvodňují. Na
druhé straně svoji rekreační formu jezdectví
popírají touhou organizovaně se zúčastňovat
hobby soutěží, které kopírují jak formou, tak
obtížnosti existující strukturu jezdeckých
soutěží.
Přínos hobby soutěží je nesporný. Pomáhají získat pro soutěžní jezdectví nové
zájemce. Jezdce, kteří si ještě nejsou zcela
jisti svoji výkonností, či jejich ekonomické
možnosti umožňují vlastnictví jen velmi
obyčejných koní. Pomáhají i mladým koním,
kteří startem na hobby soutěži získávají první
zkušenosti se soutěžním prostředím bez
výkonnostního stressu. Z toho vyplývá, že
hobby soutěže jsou dobrým pomocníkem
začínajícím, či pod výkonnostní hranicí
soutěží se pohybujícím jezdců. Do této
struktury tak dobře zapadá i dříve nesmyslně
zakázané a dnes již opět možné zařazení
hobby soutěží před samotný program závodů.
Základní výhody a cíle ovšem zcela popírají
hobby soutěže obtížností kopírující skutečné
soutěže. Nemohu pochopit, proč si někdo
chce na jedné straně zachovat statut
rekreačního jezdce, ale na druhé straně touží
po absolvování speciální soutěže totožné se
soutěží skutečnou. Proto také nemohu pochopit, proč ČJF umožňuje či přemýšlí o tom
do jaké úrovně hobby jezdce ještě pustit.
Stanovisko by mělo být kategorické. Hobby
soutěže všech disciplín by se měly pohybovat
pouze pod výkonnostní hranicí skutečných
soutěží. Zde mohou plnit potřebnou úlohu
základnímu cíli ČJF. Vstup na soutěžní
kolbiště. Tolerance ostatních názorů na hobby
je vedena jen touhou po ekonomickém
benefitu.
Ing. Cyril Neumann
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Ze zahraničí

Las Vegas
(Dokončení ze str. 1)
a sedm klisen. Dvacet šest koní bylo skokových
a čtrnáct drezurních.

Zahajovali Lady Gaga a VALEGRO
O slavnostní zahájení 37. skokového a 30 drezurního finále se ve čtvrtek 16. dubna postarala
několika hity Lady Gaga.
Prvním finálovým vrcholem byla korunovace
drezurního vítěze. Ta byla na programu v sobotu
18. dubna. Atmosféra v hale byla na drezurní
poměry hodně bouřlivá a někteří koně se s tím
obtížně vyrovnávali.
Podle očekávání nenalezlo přemožitele senzační britské duo Charlotte Dujardin a báječný
VALEGRO (Negro). Úloha se jim velmi vydařila
a výsledek málem atakoval hranici jejich vlastního světového rekordu.
V uctivém odstupu bezmála deseti procent
skončil na druhém místě Edward Gal s vraníkem
GLOCK'S UNDERCOVER N.O.P. (Donnerhall).
I když nepůsobil zcela uvolněným dojmem, jeho
sestava byla technicky náročná a ohodnocení
vysoké.
Skvělé třetí místo získala Jessica von Bredow-Werndl se 14letým hřebcem UNEE BB
(Gribaldi). Měla sice nějaké chyby, zejména v řadě 2 – 2, ale předvedla krásnou pasáž,
nádhernou piafu a prodloužený klus.

Zase krev na obdélníku
Další příčku se ziskem 80,286 % původně
získal domácí Steffen Peters s hnědákem
LEGOLAS (Laomedon). Při veterinární kontrole
po odchodu z obdélníku, se ale objevily na boku
jeho 14letého valacha stopy krve a dvojice byla
vyloučena.
Na čtvrtou příčku se tak dostal aktivitou hýřící
13letý hnědák VERDADES (Florett As) s osmadvacetiletou Američankou Laurou Graves.
Dvojice, kterou připravuje dlouholetá reprezentantka Debbie McDonald, je pro USA velkou
nadějí do budoucna.
Na páté místo se zlepšeným výkonem
probojoval Hans Peter Minderhoud s ryzákem
GLOCK'S FLIRT (Florestan) a šestá byla
čtrnáctinásobná olympijská medailistka Isabell Werth s hnědým valachem EL SANTO
(Ehrentusch).

(79,057%) a třetí Steffen Peters
(76,843%). Čtvrtou příčku obsadila
Jessica von Bredow-Werndl (74,843%),
pátou Laura Graves (74,314%)
a šestou Morgan Barbancon Mestre
(73, 786%).
Finálový výsledek SP v drezuře:
1. Charlotte Dujardin - VALEGRO
(GBR) 94,196; 2. Edward Gal GLOCK'S UNDERCOVER (NED)
84,696; 3. Jessica von BredowWerndl - UNEE BB (GER) 80,464;
4. Laura Graves - VERDADES
(USA) 79,125; 5. Hans Peter
Minderhoud - GLOCK'S FLIRT
(NED) 79,036; 6. Isabell Werth - EL
SANTO NRW (GER) 77,875;
7. Inessa Merkulova - MISTER X
(RUS)
76,911;
8.
Morgan
Barbancon Mestre - PAINTED
BLACK (ESP) 76,161; 9. Mikala
Münter Gundersen - MY LADY
(DEN) 75,018; 10. Fabienne
Lütkemeier - QUI VINCIT DYNAMIS
(GER) 74,804; 11. Agnete Kirk
Thinggaard - JOJO AZ (DEN)
74,036; 12. Lars Petersen MARIETT (DEN) 73,839; 13. Terhi
Stegars - AXIS TRF (FIN) 71,214;
14. Paulinda Friberg - DI
LAPPONIA T (SWE) 71,000; 15.
Malin Hamilton - FLEETWOOD
(SWE)
70,625;
16.
Tatiana
Dorofeeva - KARTSEVO UPPERVILL (RUS) 69,357; 17. Elena
Sidneva - ROMEO-STAR (RUS)
68,571; Steffen Peters - LEGOLAS
(USA) vyloučen.

VALEGRO v přepravním leteckém kontejneru

Západní Evropa vers. USA
První finálové kolo byla tradičně
honební soutěž do 150 cm, kde se za
chybu připočítávaly čtyři sekundy. Parkur
stavěl domácí designer Anthony
D'Ambrosio.
Kurz byl hodně komplikovaný a skoky na
nevelkém kolbišti následovaly rychle za sebou.
Většinou z krátkých nájezdů a provázané do
náročných řad. Nejvíc se chybovalo v kombinacích.
Diváci prožívali výkony hodně emotivně a každý,
kdo se dostal přes řadu s trojskokem, byl
odměněn bouřlivým potleskem.
V soutěži se představilo čtyřicet
jezdců. Těsně před startem byl kvůli
příznakům koliky odvolán 12letý hnědák CORNETʼS CRISTALLO Marko
Kutschera.
Mnoho jezdců mělo s náročným
parkurem problémy a kromě několika
jedinců z americké špičky si s ním podle
očekávání nejlépe poradili jezdci ze
západoevropské ligy. I když ani to nabylo
pravidlem. Již v prvním kole například
skončil trojnásobný vítěz Světového
poháru Marcus Ehning s 9letým
švédským hřebcem SINGULAR LS LA
SILLA. Zůstal stát uprostřed trojskoku
a po další chybě ze soutěže odstoupil.

se stále neuvěřitelně vitálním 19letým ryzákem
FLEXIBLE (Cruising). Bezchybnými rychlými
parkury se do první desítky ještě dostali Steve
Guerdat s ryzkou ALBFUEHREN'S PAILLE (Kannan), Pénélope Leprevost s hřebcem VAGABOND
DE LA POMME (Vigo dʼArsouilles), Martin Fuchs
s 11letým hnědákem PSG FUTURE (Cashandcarry), Maikel van der Vleuten s hřebcem VDL
GROEP VERDI (Quidam de Revel). Desátý skončil
obhájce titulu Daniel Deusser s běloušem
CORNET D'AMOUR (Cornet Obolensky). Časem
by sice první, ale přijel hodně na šikmo ke třetí stacionátě před cílem a stálo ho to čtyři sekundy navíc.
Až k závěrečnému oxeru dělala radost domácím
příznivcům i Elizabeth Madden s hnědákem SIMON (Mr. Blue). Zde ji však štěstí opustilo a po
chybě se propadla na patnáctou příčku.

Allen stejně jako v Caen

Po druhé v řadě byla ve finále SP nejlepší
Dujardin - VALEGRO (GBR)

Slíbené svatební šaty
Charlotte Dujardin byla za svůj druhý titul
v řadě velmi šťastná. Když poděkovala majitelce newyorské módní firmy Reem Acra za
velkorysou podporu, kterou věnuje drezurnímu
FEI World Cup posledních pět let, paní Reem
Acra odpověděla „Jsem ráda, že to mohu dělat.
Až se budete vdávat, tak ode mě dostanete
svatební šaty.“
Čtvrteční Grand Prix také vyhrála Charlotte
Dujardin (86,314%), druhý byl Edward Gal

Výborně se uvedl hned první startující,
devatenáctiletý Belgičan Jos Verlooy
s hnědákem DOMINO (Thunder van de
Zuuthoeve). Šel bez chyby a rychle.
Krátce na to bylů světový vicemistr
Patrice Delaveau s 13letým hřebcem
ORIENT EXPRESS (Quick Star) o dvě
Charlotte sekundy rychlejší a všichni konkurenti ho
dlouho marně honili. V polovině startovního pole se na něj navlas stejným
časem dotáhl Holanďan Jur Vrieling s 11letým
běloušem VDL ZIROCCO BLUE NOP (Mr. Blue).
Pak ale dlouho nikdo.
Až 32. startující, asi největší talent současnosti,
devatenáctiletý Ir Bertram Allen s 11letou bělkou
MOLLY MALONE (Kannan), se zamotaným parkurem dokázal senzačně prokličkovat ještě
o sekundu rychleji. Jeho čas již nikdo nepřekonal
a Bertram Allen se stal vítězem prvního kola.
Na druhou příčku se dostal nejrychlejší z Američanů, finálový vítěz z roku 2012 Richard Fellers,

Nejlépe zahájil v Las Vegas Bertram Allen
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Bertram Allen zopakoval svůj
úspěch ze SJH v Normandii,
kde úvodní honební kolo také
vyhrál.

Zahájení u moře

Nastupuje USA
Do pátečního druhého kola,
klasické „160“ nastoupilo 35
jezdců. Parkur byl znovu hodně
těžký. Řada s dvojskokem začínala triplebarem, po třech
cvalových skocích stála vysoká
stacionáta a hned široký oxer.
Strašákem dne však byl trojskok
oxer – oxer – stacionáta v závěru kurzu, kde chybovalo 16 koní.
Tentokrát se již ve větší míře
prosadili i Američané. Dobře, jen
s jedním zaváháním, si s kurzem poradil šejk Ali Bin Khalid Al
Thani, stejně jako Gerco Schrö- Koně byli na finále SP v Las Vegas již potřetí
der, švédský mladík Douglas
Lindelöw, Maikel van der Vleuten, Jos Verlooy,
a Beezie Madden, kteří zůstali na šesti bodech. Nic
Martin Fuchs a Pénélope Leprevost. Podobně
neshodila ani Pénélope Leprevost, jednou však
Hans-Dieter Dreher a Jur Vrieling, kteří se navíc jen
zaváhal Bertram Allen. Zatímco klisna Steve
lehce nevešli do času.
Guerdata byla znovu suverénní, nejstaršímu koni
Světová jednička Daniel Deusser shodil hned
soutěže, 19letému ryzákovi FLAXIBLE Richarda
třetí skok a o zbytek naděje na obhajobu loňského
Fellerse zjevně docházely síly a dvakrát chyboval.
prvenství přišel uprostřed trojskoku. V trojskoku
Před závěrečným parkurem tak stále vedl
udělal chybu i vítěz honebního Bertram Allen. Měl
s nulou Steve Guerdat, Bertram Allen a Pénélope
však ze všech chybujících nejlepší čas a nakonec
Leprevost měli pět bodů, Jos Verlooy a Beezie
skončil sedmý.
Madden šest.
Prvním, kdo se přes parkur dostal s nulou, byl
K vysoké technické náročnosti posledního
překvapivě norský matador Geir Gulliksen se
parkuru navíc přibyl i těsný časový limit. Z dvacítky
14letým hřebcem EDESA S BANJAN (Toulon).
jezdců se nikomu nepodařilo projít bez penalizace.
Rozeskakování zajistila domácí třiadvacetiletá
Postupně jednou zaváhali vedoucí jezdci Jos
svěřenkyně mladšího z bratrů Beerbaumů Lucy
Verlooy, Beezie Madden, Bertram Allen i Pénélope
Davis s ryzákem BARRON (For Pleasure). Bez
Leprevost. Steve Guerdat měl tak náskok devět
chyby šli i její zkušenější krajané Beezie Madden,
bodů. Snažil se jet pozorně, ale když mu spadl
McLain Ward a Rich Fellers. Šestým do
úvodní oxer dvojskoku číslo 5, napětí v hale
rozeskakování byl olympijský vítěz Steve Guerdat.
narostlo. Nakonec měl štěstí. Chyboval sice ještě
Guerdatova čtvrtá naděje
na závěrečné stacionátě, ale do stanoveného času
Rozeskakování zahajoval Geir Gulliksen. Spadla
se vešel o 14 setin vteřiny. Ve svých 32 letech si tak
mu stacionáta v druhém oblouku a dost si zajížděl.
konečně připsal další velký úspěch své hvězdné
Lucy Davis jela daleko odvážněji, ale přehnala
kariéry. Druhé místo lepším časem v závěrečném
tempo na závěrečný oxer. Beezie Madden uplatnila
kole získala
Pénélope Leprevost a třetí
své zkušenosti a ujala se vedení. McLain Ward
devatenáctiletý irský fenomén Bertram Allen.
s ryzákem ROTHCHILD (Artos) zůstal stát před
Výsledky na ww.worldcuplasvegas.com
Gulliksenovým kolmým skokem, následně ho
shodil. Než se dostal do cíle, naběhlo mu 18 bodů.
Finálový výsledek SP ve skákání: Výsledek:
Skvěle si počínal Steve Guerdat, který byl v cíli
1. Steve Guerdat SUI - 8; 2. Pénélope
o pět desetin rychleji než Beezie Madden. Rich
Leprevost FRA - 9; 3. Bertram Allen IRL - 9;
Fellers byl ještě rychlejší, shodil však hned první
4 Elizabeth Madden USA - 10; 5. Jos Verlooy
skok. Zvítězil tak Steve Guerdat před Beezie
BEL - 10; 6 Maikel van der Vleuten NED - 12;
Madden a Lucy Davis.
7. Richard Fellers USA - 16; 8. Douglas
Na tiskové konferenci na otázku ambicí na
Lindelow SWE - 18; 9. Lucy Davis USA - 19;
celkové vítězství Steve Guerdat odpověděl: „Titul
10. Jur Vrieling NED - 20; 11. Martin Fuchs
vítěze Světového poháru mi stále uniká a je to
SUI - 23; 12. Gerco Schröder - NED 24;
docela frustrující. V roce 2012 jsem šel do
13. Sergio Alvarez Moya SPA - 25; 14. Daniel
rozeskakování s Richem Fellersem a vyhrál Rich.
Deusser GER - 26; 15. šejk Ali Bin Khalid Al
V roce 2013 to bylo rozeskakování s Beezie
Thani - 28; 16. Bassem Hassan Mohammed
a vyhrála Beezie. V loňském roce jsem nastupoval
QAT - 28.
do posledního dne z vedoucí pozice a zase jsem se
spletl! Tak snad tentokrát bude
štěstí na mé straně, ale na to
musíme počkat až do neděle.“
Po druhém dnu byla umístění
v obou kolech přepočítána na
trestné body. V čele soutěže
s nulou byli shodně Steve Guerdat a Rich Fellers, Bertram Allen
měl jeden bod a Pénélope
Leprevost pět. Za ní se drželi tři
šestibodoví Martin Fuchs, Jos
Verlooy a Beezie Madden. Jur
Vrieling, McLain Ward a Lucy
Davis měli sedm.

Steve, Bertram
a Pénélope
Po dni odpočinku čekaly
jezdce ještě dva parkury. Do
prvního kola nedělního finále
nastoupilo 29 jezdců a jen šest
z nich se přes něj dostalo bez
chyby. Jur Vrieling, McLain
Ward i Lucy Davis dvakrát chybovali a to znamenalo propad.
Jednou zaváhal i Martin Fuchs.
Zato skvěle si vedli Jos Verlooy
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Nejlepší trojice finále SP ve skákání roku 2015: vítěz Steve
Guerdat, druhá Pénélope Leprevost a třetí Bertram Allen

Global Champions Tour 2015 byl zahájen na
velikonoční Bílou sobotu v Miami Beach na Floridě.
V Miami Beach se jednalo o premiéru. Nádherné
počasí, kolbiště přímo na pláži pár metrů od
přístavu jachet a koupajících se návštěvníků.
Vstupné bylo zdarma a zájem veliký. Vysoké
dotace, před týdnem skončený floridský Zimní
jezdecký festival a blížící se americké finále
Světového poháru, přilákaly skvělou světovou
konkurenci. Parkury stavěl Uliano Vezzani.
Do prvního kola nastoupilo padesát jezdců
a dvanácti se podařilo přejít parkur s nulou. Spolu
s nimi postoupilo do druhého kola šest jezdců se
čtyřmi body. Startovalo se v obráceném pořadí.
Zahajovala Laura Kraut s 11letou NOUVELLE
(Soliatir). Škoda chyby z prvního kola. Druhé přešla
čistě a rychle. Hans-Dieter Dreher s černým
hřebcem EMBASSY II (Escudo I) si připsal další
dvě chyby. Daniel Deusser s 10letou vrankou
PIRONELLA (Non Stop) bohužel, nedojel daleko.
Dostal se zdálky ke třetí stacionátě, klisna si
přidupla, prorazila skok plecemi a Daniel to
neuseděl. Dvakrát chybovala i dvaatřicetiletá
Američanka Georgina Bloomberg s 11letou LILLI
(Lefevre). Její ostřílenější krajanka Lauren Hough
s obratnou švédskou klisnou OHLALA (Orlando)
šla rychle, bez chyby a v konečném součtu jí
zůstaly jen čtyři body. Poslední kdo si připočítával
chybu z předešlého parkuru byla Švýcarka Jane
Richard-Philips s PABLO DE VIRTON (Andiamo).
Neměli svůj den. Další tři chyby.

Čtyři dvojité nuly
Následovaly dvojice s nulou z prvního kola.
Hned první z nich, Bassem Hassan Mohammed
z Kataru s 12letým ryzákem PALLOUBET D
HALONG (Baloubet du Rouet) přešel čistě i napodruhé.
Takové štěstí neměla 21letá Američanka Katherine Dinan s 10letým STAKORADO (Stakkato
Gold), které spadly dva skoky.
Pozorně jela Elizabeth Madden se 16letým
SIMON (Mr. Blue), ale měla smůlu na závěrečné
překážce.
Rozeskakování zajistil rozvážnou jízdou
úřadující mistr Evropy Roger-Yves Bost, se 14letým
NIPPON D'ELLE (Scherif dʼElle).
Napodobit ho chtěl Denis Lynch s perspektivním
8letým HO GO VAN DE PADENBORRE (Darco),
ale uprostřed kurzu chyboval. Stejně dopadl
i olympijský vítěz z Hong Kongu Eric Lamaze
s 10letou ROSANA DU PARK (Kannan). Chybu
udělala i Brazilka v portugalských barvách Luciana
Diniz s 11letou APOLLONIA (Bogegardens Apollo).
Doda de Miranda s 15letým AD RAHMANNSHOFʼS BOGENO (Baloubet du Rouet) zaváhal
hned dvakrát. Razantně jela Margie GoldsteinEngle s 11letým hřebcem ROYCE (Café du Lait).
Ke zklamání publika jí ale spadla stacionáta před
trojskokem. Teprve Scott Brash s báječným HALLO
SANCTOS (Quasimodo) se dostal jako třetí do
rozeskakování.
Velký fanklub vítal i Kenta Farringtona se 14etým
hnědákem VOYEUR (Tolano vanʼT Riethof). Shodil
však úvodní oxer dvojskoku a bylo po nadějích.
Posledním startujícím byl Belgičan Pieter Devos
s ryzkou CANDY (Nabab de Reve). Také on se
kvalifikoval do rozeskakování.

Scott Brash o vteřinu
To zahájil Bassem Hassan Mohammed. Jel svižně a zůstal bez chyby. Roger-Yves Bost chtěl moc
uspět, ale po riskantním předposledním obratu
vybočil následnou stacionátu. Pět bodů. Následující
Scott Brash zajel další ze svých báječných jízd
a o více než vteřinu se ujal vedení. Čekalo se, jak
zareaguje Pieter Devos. Tomu spadl třetí skok
a bylo rozhodnuto.
Scott Brash si za vítězství odvezl dotaci ve výši
181 735,- EUR, Bassem Hassan Mohammed bral
110 142,-, Pieter Devos 82 607,- a čtvrtý RogerYves Bost dostal 55 071,- EUR. Druhé letošní kolo
se jede 25. dubna v belgických Antverpách. Pro
tuto sezonu je v seriálu naplánováno patnáct
konkurů.
Výsledky na www.globalchampionstour.com

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák
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Vítězná vlna CURLEY SUE
San Giovanni
Konkur v San Giovanni pokračoval dalšími
dvěma týdny. Český úspěch jsme zaznamenali
v pátek 3. dubna v soutěži do 135 cm, které se
zúčastnilo 91 jezdců. Do rozeskakování se
kvalifikovalo padesát jedna dvojic. Třicet tři
jezdci zůstali bez chyby. Mezi nimi byl
nejrychlejší Aleš Opatrný s 10letou tm. hnědkou
CURLEY SUE (Caretello B). Podruhé zvítězil
Aleš Opatrný s CURLEY SUE v sobotu, ve „135“
se žolíkem mezi šedesáti konkurenty.
V neděli 5. dubna se jezdila Velká cena do
150 cm. Ve dvoukolové soutěži zvítězil italský
olympionik Juan Carlos Garcia s 12letým hnědákem GITANO V BERKENBROECK (Nabab
de Reve). Mezi čtyřiapadesáti startujícími byli
také čtyři naši reprezentanti.
Do třináctičlenného druhého kola se z našich
dostal jen Kamil Papoušek s 11letým hřebcem
BEL CANTO Hradiště (Caruso). Zde však vzdal
a obsadil 13. místo. Jen o příčku níž skončil Aleš
Opatrný s 9letým oldenburským hnědákem
ACOVARO (Acodetto I) s chybou v základním
kole. Zuzana Zelinková s CALERI II (Calido I)
skončila s osmi body ve druhé polovině a Josef
Kincl s běloušem CASCAR (Cassini I) se
sedmnácti body až v závěru výsledkové listiny.

CSI2* v Magna Racino
Čeští reprezentanti se z Itálie přesunuli do
rakouského Ebreichsdorfu, kde ve dnech
15. - 19. dubna soutěžili v rámci CSI2*, CSIYH1*
a CSICH-A. Závody byly první v řadě seriálu

Spring Tour. V záplavě úrovní byla nejtěžší
zkouškou Platin Tour s kursy do 140 cm.
V páteční soutěži této úrovně se blýsknul Marek
Klus na LORDANA, který skončil po rozeskakování na 5. místě. V rozeskakování byl
i Aleš Opatrný s BERLINA. I on byl podruhé
čistý, ale čas stačil jen na 20. příčku.
V sobotním finále 6letých (130 cm) se Zuzana
Zelinková s EVITA R a LE KHALIF D umístila na
4. a 5. místě. Mezi 7letými (135 cm) pak
s DUNIA LA přidala ještě 6. příčku.

Dvakrát opět CURLEY SUE
Pak přišel ke slovu Aleš Opatrný. Nejprve byl
v Diamont Tour (145 cm) na BERLINA sedmý.
V závěrečné soutěži dne Gold Tour (135 cm) na
CURLEY SUE nenašel v konkurenci 70 dvojic
přemožitele. V ranním nedělním finále Gold Tour
pak vítězství s CURLEY SUE zopakoval.

Kincl čtvrtý v Grand Prix
K vyvrchlení celých závodů Magna Racino
Grand Prix (145 cm) nastoupily tři české dvojice.
Nejlépe si vedl Josef Kincl na CASCAR. V základním kursu inkasoval pouze bod za překročení času a to stačilo na 4. místo. Před ním
se na prvních třech místech seřadila ukrajinská
trojice v čele s René Tebbelem na ZIPPER.
Druhou českou zástupkyní byla Anna Kellnerová
s BACARA DE LA FERME BLANCHE, která
dokončila s 8 body (22.). Aleš Opatrný na
QUINTA GP nedokončil.
Kompletní výsledky na www.magnaracino.at

Foto K. Návojová

Novinky
u skokových pony
Zahájení sezóny 2015 u skokových pony
naznačilo stále sílící oblibu této jezdecké kategorie.
Počty startů trhají rekordy – Lysá na Labem LP 49
dvojic, Zduchovice LP43 dvojic, Zduchovice SŠP
100 startů. Zájem o skokový pony sport roste.
Pro letošní rok připravila pony komise několik
novinek. Mnohé, co se podařilo, se mohlo uskutečnit jen díky podpoře partnera pony sportu - firmy
Equiservis .
V letošním roce bude u obou mladších kategorií
první kolo národního šampionátu hodnoceno na
styl jezdce. Proto je pravděpodobnost, že uvidíme
v těchto kategoriích rozeskakování minimální.
Vyhraje bezchybná a stylová dvojice. Členové
komise pony sportu jsou přesvědčeni, že je to
správná cesta. U starší kategorie 13-16 let, zůstává
stejný model jako v předcházejících letech s rozeskakováním na medailových místech.
V rámci MČR pony proběhne opět Šampionát
nadějí. Jedná se o kombinovanou soutěž pro
jezdce nestartující v mistrovských soutěžích na
pony do 135 cm. V letošním roce budou mít
zájemci o start v této soutěži povinnost kvalifikovat
se na dvou drezurních závodech.
Do čtvrtého ročníku vstupuje Styl šampionát
pony. Velký zájem a vysoké počty bodujících dvojic
v kvalifikacích přiměly komisi k obnovení modelu
z pilotního ročníku. Kategorie 8-12 let bude opět
rozdělena na skupinu pony S+A a pony B.
Významnou novinkou pro děti je dělení
výsledkových listin podle kategorií SŠP. Více dětí
tak bude za svůj výkon odměněno. V letošním roce
se uskuteční 18 kvalifikačních kol po celé ČR.

Úhledně a rychle
Novinkou sezóny je soutěž Neatly Quickly, která
svůj premiérový rok absolvuje v rámci Pony ligy.
Jedná se o dvoukolovou soutěž, kdy se první kolo
jede na styl jezdce a druhé na čas. Soutěže budou
vypisovány na výšce 60/70/80 cm s handicapem
+10 cm pro jezdce ve věku 13-16 let. Vítězem se
stane jezdec s nejnižším součtem umístění z jednotlivých kol. V případě rovnosti bodů rozhodne
umístění z prvního kola. Pro děti by měla být tato
soutěž přínosem v rozvoji stylového ježdění, ale
zároveň je bude podporovat v soutěživosti.
K tradičním seriálům Pony liga, O Pohár Prahy
a Channel Star přibyl v letošním roce ještě
brněnský ProfiEquis Cup se soutěžemi pro pony.
O kvalifikaci na ME je předčasné spekulovat.
Za pony komisi ČJF Mgr. Kateřina Vašáková

O Pohár Prahy nově

Jaroslav Hatla pokračoval ve dnech 2. – 5. dubna ve svých zahraničních startech. K prvnímu
kvalifikačnímu závodu olympijské kvalifikace ve všestrannosti dorazil do italské Ravenny (CIC3*).
Kvalifikační body získá vždy čtvrtina startovního pole. V Ravenně odstartovalo v nejtěžší soutěži
18 startujících. Po drezúře byl Jaroslav Hatla průběžně druhý a čtvrtý. Drezurní úlohu zajel
s oběma koňmi za shodný bodový zisk. S WESTWINDS EL DIVO jel podle odlišně přeložené úlohy
a inkasoval za omyl. To ho posunulo na čtvrté místo. Průběžně druhý pak byl na FERNET AF
KREFFE (44,7 bodů).
V sobotu nepřálo krosu počasí a celý den pršelo. Přesto neměl Jaroslav Hatla s oběma koňmi
na trati problémy a inkasoval jen za překročení času. Rychlejší byl s WESTWINDS EL DIVO, se
kterým nastupoval do parkuru průběžně druhý. Přes dvě shození si druhé místo udržel.
Bezchybný, ale pomalejší byl s FERNET AF KREFFE. Posunul se tak o jedno místo na celkovou
čtvrtou příčku. S oběma koňmi tak získal olympijské body.
V úrovni CIC2* soutěžil ještě v sedle IBERON a umístil se desátý (65,10 bodů). Při CIC1*
startovala i Eliška Opravilová s LEASING, která skončila na 39. místě.

Nový model pro rok 2015připravují i pořadatelé
12. ročníku seriálu jezdců na pony O pohár Prahy.
Hlavním iniciátorem seriálu zůstává i nadále JK JS
Ctěnice, kde se bude konat první letošní kolo
6. června. Na programu budou opět handicapové
soutěže -Z-, -ZL- a -L-. JK JS Ctěnice nyní hledá
nového partnera pro obohacení pořadatelské
skupiny. Novým nápadem letošního 12. ročníku
pak je uspořádat jedno drezurní kolo, při kterém by
bylo možné získat standardní seriálové body.
Drezurní úlohy by byly úrovně P2 a P4 a byly by
současně potřebnou kvalifikací pro Soutěž naději,
která se koná při MČR.
Další kolo ve Ctěnicích bylo plánováno na
29. srpna. Na tento termín bylo ale přesunuto kvůli
ME MČR pony. Druhé ctěnické kolo seriálu bude
proto posunuto o dva týdny na na 12. září. Termín
finále 2015 zatím není definitivně určen. Místem
konání může být jak podle dřívější tradice JS Císařský ostrov, tak stejně jako v roce 2014 a 2013
JK JS Ctěnice v Praze 9 - Vinoři.

Seriály ve Zduchovicích
Velký zájem startujících provázel první kolo
seriálu Channel Star ve Zduchovicích ve dnech
11. - 12. dubna. Pořadatelé tak postavili parkur
i v hale a soutěžilo se na dvou kolbištích současně.
Tento víkend (25. - 26. dubna) pak ve
Zduchovicích startuje další seriál Boheme Facility
Cup. Všechny podrobnosti naleznete na
www.kone-zduchovice.cz
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Reportáže

Foto Š. Bělohlavová

Mezi 18 dvojicemi si s první kvalifikací 50. ročníku Zlaté podkovy poradil
v neděli 19. dubna v Pardubicích Pavel Březina na TOMON (SZeŠ Benešov)

Přijmeme ošetřovatelku - jezdkyni koní.
Pracovní doba 8:00 - 14:00 hod. v Plzni.
Telefon: 602 486 518

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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Secesní skákání v Paříži
Pětihvězdičkový CSI Saut Hermès se konal ve
dnech 10. - 12. dubna v honosném secesním
pavilonu Grand Palais v Paříži. Parkury stavěl
německý mág Frank Rothenberger.

Smíšené štafety
V sobotu byla na pořadu divácky atraktivní
dvoukolová soutěž do 160 cm. Startovalo deset
vylosovaných smíšených dvojic - jezdkyně a jezdec.
První kolo nejlépe zvládli Luciana Diniz (POR) –
WININGMOOD a Ludger Beerbaum (GER) –
COLESTUS, kteří stejně jako dvojice Amy Graham
(AUS) – BELLA BALOUBET a Julien Epaillard
(FRA) – CRISTALLO A LM přešli své parkury bez
chyby.
V těsném sledu s celkovými čtyřmi body za nimi
postupoval Katharina Offel (UKR) – CHARLIE
a Daniel Bluman (COL) – CONCONCRETO
BELIEVE. Čtyři body měli také Maiju Mallat (FIN) –
VINCENTE a Christian Ahlmann (GER) –
ARAGON Z. Ostatní dvojice už byly zatíženy
větším počtem bodů.

Desetina vteřiny za 6000 Euro
Všichni zmiňovaní jezdci přešli zkrácený kurz
druhého parkuru bez chyby. O konečném pořadí
kromě bodů tak rozhodoval čas druhého kola. Ten
zvládla rychleji dvojice Amy Graham - Julien
Epaillard a výhru ve výší 50 tisíc EUR si rozdělovali
oni. Duo Luciana Diniz a Ludger Beerbaum bylo
v součtu časů o pět desetin pomalejší a tak se dělili
jen 20 tisíc. Katharina Offel a Daniel Bluman
vyhráli 10 tisíc a Maiju Mallat - Christian Ahlmann
dostali dohromady 6 tisíc EUR.

Překvapivě Romain Duguet
Překvapivého vítěze přinesla nedělní Velká
cena. Na technickém parkuru se z devětatřiceti

Foto www.sauthermes.com

startujících se do rozeskakování kvalifikovalo osm
jezdců.
Smutný byl katarský reprezentant Bassem Hassan
Mohammed sedlající tentokrát skvělou KWPN hnědku VICTORIA (Tangelo van
de Zuuthoeve), který se jen
těsně nevešel do stanoveného času.
První startovala Edwina
Tops-Alexander s 12letou
holštýnkou LINTEA TEQUILA (Campbell). Jela razantně, ale měla smůlu na
předposledním oxeru.
Christian Ahlmann předvedl dalšího ze škály svých V překrásném prostředí secesního Grand Palais zvítězil Romain
výborných koní, 11letého Duguet na QUORIDA DE TREHO (SUI)
ryzího belgického hřebce
EPLEASER VAN T HEIKE (For Pleasure). Ani
Výborného bělouše 12letého CORNADO NRW
jemu nebylo přáno a shodil stejný skok jako
(Cornet Obolensky) jezdil Marcus Ehning. Dosáhl
Edwina.
velmi dobrého času, ale shodil druhý oxer.
Dalšího perspektivního koně předvedl Steve
A pak přišel velký den pětatřicetiletého Švýcara
Guerdat. Byl to 9letý vestfálský hřebec CORRomaina Dugueta, který předvedl 11letou franBINIAN (Cornet Obolensky). Jemu se podařilo procouzskou ryzku QUORIDA DE TREHO (Kannan).
jít kurzem svižně a bez chyby.
Prokličkoval rozeskakováním bez chyby a v úžasném tempu.
Takové štěstí již neměl domácí Philippe Rozier
s 10letým běloušem RAHOTEP DE TOSCANE
Posledním, kdo ještě mohl s výsledkem něco
(Quidam de Revel), kterému spadl hned první
udělat, byl Gregory Wathelet s 13letou vrankou OH
skok.
D´EOLE (Kannan). Čas měl velmi rychlý, ale chyba na
předposledním oxeru ho odsunula na čtvrtou příčku.
Následovala v Normandii usazená, Australanka
Amy Graham, s holštýnským hřebcem BELLA
Největší úspěch dosavadní kariéry si Romain
BALOUBET (Baloubet du Rouet). Tu o vítězství
Duguet velmi užil. Hřála ho i dotace 132 tisíc EUR.
připravil závěrečný obrat. Kůň již intuitivně zahýbal
Amy Graham za druhé místo získala 80 a třetí
doleva, zatímco Amy chtěla doprava. Naštěstí
Steve Guerdat 60 tisíc.
nespadla, ale stálo to cenné desetiny vteřiny.
Výsledky na www.sauthermes.com
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