Repre v Celje

100 let v Hostouni

Český národní tým startoval
na CSIO v Celje a obsadil
v Poháru národů 5. místo.
Z GP pak přivezli naši jezdci
2. a 4. místo.

V sobotu 23. května se ve
Svržně slavilo významné
výročí našeho významného
vojenského hřebčína.
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Tři týdny v Němčicích
Tři květnové víkendy naplnil Vigvam resort ve středočeských Němčicích jezdeckými soutěžemi.
Program zahájily mezinárodní závody spřežení CAI3* ve dnech 14. - 17. května. Týden po kočárech
ožily Němčice Českým skokovým pohárem (22. - 24. května) a tento víkend (29. - 31. května) vyplní
kolbiště drezurní obdélník se soutěžemi Drezurního šampionátu.

CAI3*
Za výstavbou velkolepého areálu stojí český
reprezentant v disciplíně spřežení Josef Hrouda
a tak je jasné, že pořadatelství zápřahových
soutěží je pro areál Vigvam prioritní. Jezdci
spřežení se také letos objevili na vrcholné
mezinárodní soutěži podruhé. Loňská premiéra
byla i kvalifikací do Normandie a tak tehdy
přilákala i dostatek diváků. Příznivci této
disciplíny tak již věděli co mohou od areálu
v Němčicích očekávat.
Kategorie jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží
měly na programu soutěže úrovně CAI3*
a program doplnila dvojspřeží a jednospřeží
úrovně CAI2*. Celkově se na startech objevilo
55 kočárů.

Elita mezi funkcionáři
Letošní prestižní ME v Cáchách nenechává
po náročné sezóně 2014 se Světovými
jezdeckými hrami vydechnout naše reprezentanty z rodiny Nesvačilových. Ti byli
pochopitelně na startu soutěže čtyřspřeží pro
domácí fanoušky hlavním lákadlem. Konkurenci
našim jezdcům přijelo dělat dalších sedm spře-

žení z Maďarska,
Rakouska, Německa,
Polska
a Švýcarska. Žádné ze jmen ovšem
nedosahovalo světového věhlasu.

Komise nově
i staronově
VV ČJF se na svém
prvním zasedání 19. května zabýval složením odborných komisí disciplín
ČJF. Viceprezident ČJF pro sport Bohumil
Rejnek navrhnul a VV následně schválil tyto
nové i staronové kandidáty na manažery
disciplín:
- skoky: Ing. Ludvík Jandourek
- drezura: Ing. Renata Habásková
- všestrannost: Daniela Diringerová
- spřežení: Ing. Jiří Kunát
- voltiž: Andrea Videnková
- endurance: Michaela Litovová
- pony: Mgr. Jana Perníčková
- reining: Ing. Klára Šalková
- veterinární komise: MVDr. Helena
Pokorná

Světová extratřída se tentokrát sešla mezi
funkcionáři. Pozici
hlavního rozhodčího vykonával člen
Archivní foto Davida Saun- komise spřežení
derse s princem Filipem ze FEI Klaus Christ,
70. let
trať stavěl maďarský internacionál Gábor Finta, ale především
v čele týmu stewardů působil Angloameričan
David Saunders. Tento bývalý jezdec prince
Filipa, vévody z Edinburgu, byl hlavní zahraniční
ozdobou němčických závodů a lákal i největší
pozornost médií. Po boku manžela britské
královny zažil celou důležitou etapu vstupu
disciplíny spřežení do portfólia sportů FEI.

(Pokračování na str. 2)

Staronovým manažerem skokové komise se
stal Ing. Ludvík Jandourek. Ten dostal své
jmenování k sedmdesátinám, které dodatečně slavil v úterý 26. května.

Inzerce

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

V soutěži CAI3* dvojspřeží byl v domácím prostředí mezi 22 kočáry nejlepší Josef Hrouda před
čtveřicí německých reprezentantů.

tierwohl@jrs.cz

2

XXIII. ročník | číslo 9
29. 5. 2015 – 11. 6. 2015

Reportáže

Tři týdny v Němčicích

Foto J. Malinovský/ČJF

(Dokončení ze str. 1)

Čtyřspřeží
Od počátku soutěže čtyřspřeží držel krok
s Nesvačily především Maďar Lajos Móró. Ten
sice není doma jedničkou, ale na naše jezdce
stačil jak v drezuře, tak v maratonu. Pouze na
parkuru ho dokázal Jiří Nesvačil st. porazit.
Náskok maďarského jezdce narostl především
v maratonu a tak se nakonec museli naši
nejlepší před maďarským jezdcem sklonit. Lajos
Móró vyhrál rozdílem třídy.
Druzí po drezuře byli starokladrubští bělouši z
Národního hřebčína s Jiřím mladším. Tomu se
ale opět nevedlo v maratonu a tři chyby přidal
i na parkuru. V součtu to nakonec stačilo až na
5. příčku.
Ze třetího místa po drezuře se nakonec na
druhou příčku dostal Jiří Nesvačil st.,
následován synem Radkem. Ten se štěstím
porazil Rakušana Josefa Leibetsedera, který se
o necelý bod musel spokojit se 4. místem.

Dvojspřeží
Mezinárodní prvenství zůstalo doma
dvojnásobně. Za prvé v ČR a za druhé v Němčicích. Radost domácím v Němčicích i všem
Čechům udělal Josef Hrouda. Ten především
díky maratonu porazil čtveřici Němců v čele se
Sebastianem Warneckem, ale i všechny další
konkurenty. Těch bylo celkem 21. Zdá se, že
nominace na letošní MS ve Fabiensebestyenu
je pro Josefa Hroudu velkým motivem.
Dalším z Čechů pak byl Ladislav Jirgala na
7. místě. Až do druhé desítky se vešli Václav
Coufalík (11.), Jaroslav Kohout (13.), opět Josef
Hrouda (15.) a Kateřina Sklenská (17.).
Martin Gössl obsadil až 21. místo. Jeho výkon
ale nebyl tak špatný jak hovoří bodové součty.
Martin Gössl zvládl maraton velmi dobře.
Špatně si ale přečetl rozpis a do cíle klusového
úseku přijel o tři minuty dříve. To v soutěži
spřežení stojí hodně bodů. I on tak určitě
zůstává jedním z adeptů na podzimní MS.

Čtvrtým vítězem ČSP Velké ceny Kolína se v Němčicích stala Barbora Tomanová na SORCERES
(JK Dance and Jump)
soutěžemi. V nedělním finále Czech Junior Cup
(120/125 cm) startovalo 43 dvojic a k závěrečné
Velké ceně, poprvé na úrovni -T**- (150 cm),
nastoupilo 27 koní.

Jednospřeží

Matouš a Denisa

Singlů byla na startu CAI3* patnáct. Podle
očekávání plnil roli favorita Polák Bartolomiej
Kwiatek. Rozdílem jediné chyby na parkuru
porazil Marlen Fallak z Německa a se svým
druhým spřežením si dokázal dojet ještě i pro
třetí místo.
Náš Jan Exnar sice čistou jízdou bojoval
o prvenství na parkuru (2.), ale v součtu stačila
jeho bodová penalizace na slušné 5. místo. Do
první desítky se za ČR vešel ještě devátý Pavel
Plch.

Mezi juniory si nejlépe vedla po
rozeskakování devíti dvojic mladší juniorka
Anna Lani Novak na TAVETA (JK Mariánovice).
Jen o setinky za ní skončili další čtyři dvakrát
bezchybní v čele se starším juniorem Petrem
Dajbychem na ZADELEEN (Dajbych). V čele
průběžného pořadí je po čtyřech závodech mezi
juniory věku 12 - 15 let Matouš Kořínek
a starším jezdcům do 18 let vévodí Denisa
Menšíková.

Skokový pohár
počtvrté

Startovní listina Velké ceny byla sice plná, ale
průběh soutěže ukázal, že úroveň -T**- není nic
snadného. První, a jak se nakonec ukázalo
jedinou nulu základního kola, předvedla až
11 dvojice na startu Barbora Tomanová se
SORCERESS (Dance and Jump). Společně s ní
se pak do finále dostali všichni jezdci s jedním
shozením (4) a finálovou desítku doplnilo pět
jezdců s 8 body.
Ve finále byly nuly hned čtyři, ale jediná
Barbora Tomanová měla nulu i v součtu. Po
sezónách strávených převážně v zahraničí si
tak opět můžeme na Barboru Tomanovou zvykat i na stupních vítězů ČSP. Po druhém místě v Martinicích vystoupala tentokrát až na
vrchol.
Společně s ní si pro vítězný sekt přišel ještě
Rudolf Doležal (CARL BLUE) z hřebčína Suchá
a plzeňský Jan Štětina (CASANOVA S). Čtvrtou
finálovou nulu předvedl Jan Chýle na COOL
PARADISE (Stáj Chýle), který po 8 bodech
v základním kole skončil na 6. příčce.

Již od čtvrtka 17. května se na kolbišti
v Němčicích skákalo. Po několika ročnících na
Ptýrově zde své kolo Českého skokového
poháru uspořádala stáj Václav Kolín. Velká cena
Kolína se tak přesunula výrazně blíže svému
městu. Přestože organizace v Němčicích musí
ještě leccos v zázemí pro závody takového
rozsahu doladit, je další kolbiště s moderním
povrchem pro skákání přínosem. Navíc kolbiště,
budované pro stavbu drezurního obdélníku
spřežení, má natolik úctyhodné rozměry, že
zatím nemá v ČR konkurenta.
Letos ho ještě část okupovalo opracoviště.
Pokud bude ovšem dobudována ještě další
jezdecká plocha, budou mít organizátoři
v Němčicích k dispozici prostor umožňující
stavbu dlouhých distancí i ve spojení s kombinacemi. To zatím není na našich kolbištích
možné. Po éře sevřených technických parkurů
se tak jezdci musí připravit opět i na delší
cválání po kolbišti.

Ve středních Čechách plno
Velká cena Kolína tradičně láká zástupy
jezdců. Bylo tomu tak na Ptýrově a opakovalo se
to opět i v Němčicích. Sezóna je již rozběhlá a
poloha ve středu Čech je výhodou. Soutěžilo se
tak od čtvrtka od časných ranních hodin.
Zástupy soutěžících ale neřídly ani s finálovými

Jediná bezchybná

Stále Marek Klus
V čele průběžného pořadí zůstává i po
VC Kolína severomoravský Marek Klus. Ani on
nechyběl v kolínském finále a na LORDANA
obsadil se součtem 12 bodů 8. místo. Do své
statistiky tak po dvou prvenstvích přidal dalších
8 bodů a se 38 body je stále na čele bodování.
Na druhé místo se vyhoupnul Rudolf Doležal,
který je jediným jezdcem s bodovým ziskem ve
všech čtyřech kolech. V elitní čtveřici je pak

ještě Vladimír Tretera s 34 body a na 4. místě
ex equo Josef Pařenica a Barbora Tomanová
se 30 body. Další kolo ČSP se koná ve dnech
4. - 7. června v Litomyšli.

Drezurní šampionát
Třetí jezdecký víkend bude v Němčicích patřit
drezuře. Od pátku 29. května se zde koná druhý
ročník Drezurního šampionátu. Ten vypisuje
drezurní komise ČJF a je soutěží určenou
jezdcům, kteří se výkonností zatím nemohou
probojovat na MČR. Rozpis obsahuje čtyři
úrovně dvoukolových soutěží určených odděleně mladým jezdcům a seniorům. Jezdci těchto
věkových kategorií budou soutěžit v úrovních
-L-, -S- a -ST- vždy v klasické úloze a volné
jízdě. Pro seniory je vypsána i úroveň GP, ke
které se přihlásilo sedm dvojic.
Součástí drezurního víkendu v Němčicích je
i školení rozhodčích přístupné ovšem i jezdcům
a trenérům. To vede holandský mezinárodní
rozhodčí Peter Bonhof.

Repre v Celje
Naše skokové družstvo se 14. – 17. května
zúčastnilo tříhvězdičkového CSIO ve slovinském
Celje. V Poháru národů, tentokrát ovšem nezapočítávaném do Furusiyya Cup, nás reprezentovali: Jiří Papoušek na APOLO 0/0, Kamil
Papoušek na CENTISIMO 8/12, Anna Kellnerová
na BACARA DE LA FERME BLANCHE 9/16 a Aleš
Opatrný na ACOVARO 0/0. Celkový výsledek, který
byl přes dvě dvojité nuly dvacet bodů, stačil na páté
místo.
Vítězný lucemburský tým měl čtyřmi body
a Italové spolu s Turky na druhém místě dvanáct.
Čtvrtí byli Rakušané – 16 a za českými
reprezentanty tříčlenné slovenské družstvo se
třiceti body. Za nimi skončili Maďaři (32) před
domácími Slovinci (40). Do druhého kola nepostoupili Rusové (12), Poláci (16) a diskvalifikovaní
Chorvaté.

Ondra druhý v GP
Ve Velké ceně obsadil druhou příčku za
Rakušanem Rolandem Engelbrechtem po
bezchybném rozeskakování Ondřej Zvára na
CARMEN ARCUS. Aleš Opatrný na ZANDIRO byl
s chybou čtvrtý.
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50. ročník Velké ceny Ostravy
Pořadatelé ve Staré Bělé letos snad konečně zlomili prokletí posledních
let a počasí jim konečně dovolilo uspořádat jubilejní 50. ročník velké ceny
Ostravy. Ta byla současně i třetím kolem Českého skokového poháru a konala se ve dnech 15. - 17. května.

Kdo byl
plk. Jan Havel?
Tradiční program
nabídl jako první
vrchol v sobotní podvečer Memoriál plk.
Jana Havla (-ST*-).
Ten byl jednou z nejvýznamnějších osobností čs. poválečného jezdectví. Jako
důstojník československé armády sloužil nejprve ve vojenském hřebčínu
v Hostouni, jehož 100 leté výročí si připomínáme
na str. 6. V poválečném období byl úspěšným
sportovním jezdcem ve všech disciplínách a tak
jak tomu bylo u armádních jezdců té doby
zvykem, i v dostizích. Mezi jeho mezinárodní
úspěchy patří 2. místo čs. družstva na
mezinárodní military v Baden-Badenu. Na domácích šampionátech získal řadu medailí ve
všestrannosti s koňmi GERA a BOJAR, ve skákání na VÉVODA, ZÁKLUS, a JELEC a v drezuře
s GRENADÝR a HABÁN.
Po komunistickém převratu v roce 1948 zažil na
počátku 50. let stěhování hostouňského hřebčína
z dosahu „západních imperialistů“ do nového
působiště v Albertovci a tak se na zbytek života
stala jeho domovem severní Morava a Ostrava. Po
odchodu z armády působil v JK Baník Ostrava
a pod jeho vedením vyrostli např. jezdci M. Mohyla,
J. Baloun, Ivo Višinka, Lad. Madrý, Miloš Stein či
Jiří Lamich.
Ve funkci předsedy trenérské rady Ústřední
jezdecké sekce a později předsedy Komise
vrcholového sportu Jezdeckého svazu se bez
něho v sedmdesátých a osmdesátých letech neobešel žádný významný start československých
reprezentantů.
V soutěži věnované této ikoně severomoravského jezdectví startovalo 19 dvojic a po ro-

zeskakování šesti bezchybných zvítězil Stanislav Hošák na CALVANEXT RICO (JK Hřebčín HF).

Podruhé Marek
Klus
Program nedělních finále zahájili tradičně junioři. Ve třetím kole Czech
Junior Cup (120/125 cm)
startovalo 15 dvojic. Mezi
sedmi bezchybnými zopakovali nulu v rozeskakování tři jezdkyně mezi
kterými zvítězila Nina Kaločová na JACAMPO
(JK Velká Polom).
Padesátá Velká cena
Ostravy (-T*-) pak byla
i třetím kolem ČSP.
K bojům o další letošní
kvalifikační body nastoupilo 13 dvojic. V základním
kole se diváci čistého
výkonu nedočkali. Do finále se tak postupovalo
i s 12 body. Alespoň zde
pak dva jezdci absolvovali Foto J. Gebauer
čistě. Z vítězství se podruhé za sebou radoval Vítěz VC Ostravy Marek Klus (GRADO VON WICHENSTEIN,
Marek Klus na GRADO JK Mustang) se podruhé za sebou postavil na vítězný stupeň v kvalifikaci
VON WICHENSTEIN. Ten pro finále ČSP. Stal se tak průběžným lídrem soutěže a prvenství udržel
startoval za JK Mustang i po následné Velké ceně Kolína.
několik sezón v Holandsku.
Nyní je opět zpátky a Markovi Klusovi se
Pražská tělovýchovná unie (PTU) pořádala
s ním daří. S chybou v základním kole a čistým
v úterý 19. května valnou hromadu, která se
finále byl nejlepší před Lucií Strnadlovou na
konala v hotelu Olšanka. V jejím úvodu byli
ATLANTA 12 (Trojanovice), která byla druhou
odměněni nejlepší trenéři nominovaní oblastními
čistou finalistkou. Třetí příčka na stupních vítězů
svazy. Pražská oblast vyslala Jiřího Pecháčka,
patřila domácímu Marku Hentešlovi se SAURON
který převzal ocenění od zástupců PTU
Fitmin.
a magistrátu hl. města Prahy.
Před samotnou Valnou hromadou se se
zástupci svazů sešel ředitel odboru sportu
a volného času magistrátu Prahy Mgr. Stanislav
Hanovský, který se zúčastněnými diskutoval
některé nejbližší akce, které by Praha chtěla
pořádat.

Olympiáda dětí a mládeže 2017
Praha kandiduje na pořadatele dětské
olympiády a věří, že bude úspěšná. Olympiádu
organizuje pořadatelské město ve spolupráci se
sportovními svazy. Na programu bývají soutěže
ve vybraných, přednostně olympijských
sportech. Účastní se jí děti a mládež ze všech
krajů ČR. Celkem by se pražské olympiády mělo
účastnit 3 500 lidí.
Mezi uvažovanými sporty zatím jezdectví
chybí. Zástupce oblasti ČJF Praha Martin Hladík
na tuto skutečnost upozornil a jeho vystoupení
mělo značný ohlas. V kuloárových jednáních pak
zaznělo, že většina zúčastněných by účast
jezdectví podpořila. O případném pořadatelství
Prahy se bude rozhodovat v červnu a následné
přípravy budou trvat přibližně rok. Do té doby
bude nezbytné připravit magistrátu Prahy
nabídku, kde by bylo možné jezdecké soutěže
pořádat a zajistit i účast mladých sportovců ze
všech krajů ČR.

Praha – Evropské hlavní město
sportu 2016
Foto R. Němcová

Ve dnech 23. - 24. května se v Těšánkách konaly závody spřežení CAN2*. Dobře připravené
zázemí, maratonové překážky a krásné prostředí jezdcům kazilo jen špatné počasí. Závody se jely
také jako kvalifikace na Zlatou podkovu a mistrovství Severomoravské oblasti. Ve třech kategoriích
soutěžilo 30 spřežení. Z celkem sedmi dvojspřeží pony si zlato vybojoval Erik Zuvač s koňmi
VERDUN a PIKARD (foto). V kategorii jednospřeží nenašel po vyhraném nedělním maratonu
přemožitele Alexandr Soukup s klisnou Elgorou. Třetí zlatou medaili si do domovské stáje odvezl
Václav Coufalík.

Druhou akcí pořádanou v Praze pak bude
Praha - Evropské hlavní město sportu. Vrcholem
akce má být olympijský park. Inspirací pro něj byl
park zimní olympiády v Soči na Letné, který měl
ohromný úspěch a všimnul si ho i mezinárodní
olympijský výbor. ČOV nyní radí dalším zemím,
jak podobné akce organizovat. I při této aktivitě
se bude v roce OH v Riu jezdectví snažit
zviditelnit. Jak účastníkům jednání
sdělil Stanislav Hanovský ve hře je
i výstavba stálého olympijského parku.
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Ze zahraničí

Derby a GCT

Foto GCT

GCT v Hamburku
Již po několikáté byl
nejtěžší klasický parkur
v rámci hamburského
Derby mítinku součástí milionářského seriálu Longines Global
Champions Tour. Hlavním sponzorem Velké
ceny byla letos poprvé
módní firma H&M.
Parkury v Hamburku
stavěl Frank Rothenberger, konkurence byla vynikající a v hledišti
bylo více než patnáct tisíc diváků.
Mezi osmnácti postupujícími do dotovaného
druhého kola bylo osm jezdců se čtyřmi, dva
s jedním bodem a osm čistých. Šest jezdců mělo
nulové konto i po druhém kole a ti se utkali o vítězství.
Rozeskakování zahajoval Nicola Philippaerts
s 10letým hřebcem H&M FOREVER D ARCO TER
LINDEN (Darco). Nijak přehnaně neriskoval, ale
snažil se co nejvíc zkracovat trasu a skákal
s jistotou.
Philipp Weishaupt s hnědým hannoveránem
CHICO (Cordalme) před domácím publikem jel
daleko dravěji a jeho čas byl o půldruhé sekundy
rychlejší.
Stylovou čistou jízdu předvedl Rolf-Göran
Bengtsson s chovným hřebcem CASALL ASK
(Caretino), ale do vedení mu vteřina chyběla.
Snažil se i další z německých jezdců HansDieter Dreher s krásným tm. hnědákem EMBASSY
II (Escudo I). Jel rychle, byl však jediným, kdo
v rozeskakování chyboval.
Senzační jízdu pak předvedl Kent Farrington
z USA s ostříleným ryzákem VOYEUR (Tolano
van'T Riethof). V rychlém tempu a s krátkými
oblouky byl v cíli o 25 setin rychleji než doposud
vedoucí Philipp Weishaupt.
Velký fanklub vítal Janne-Friederike Meyer s nepříliš zkušeným belgickým ryzákem GOJA (Wandor
van de Mispelaere). Ta však věděla, že skvělý
Američanův čas nemůže překonat a tak se hlavně
snažila neudělat chybu. Přesto ji domácí publikum
vyprovázelo velkým potleskem.
Rozesmátý Kent Farrington si z dekorování
odnášel šek na 99 tisíc Eur, Philipp Weishaupt
dostal 60 a Rolf-Göran Bengtsson 45 tisíc. Čtvrtou
příčku obsadil Nicola Philippaerts, Janne-

Friederike Meyer byla pátá a Hans-Dieter Dreher
šestý.
V průběžné tabulce po pátém kole vede Luciana
Diniz – 125 bodů, druhý Pius Schwizer má 110
a třetí Scott Brash 105 bodů. Na čtvrtou příčku se
vítězstvím v Hamburku vyhoupl Kent Farrington,
který zatím získal 95 bodů.
Příští kolo tohoto seriálu bude 13. června na
francouzské Riviéře v Cannes.
Kompletní výsledky na
www.globalchampionstour.com

86. skokové Derby
V neděli 17. května bylo v Hamburku na pořadu
86. Německé skokové Derby. Do ochozů i přes
nepříznivé počasí přišly dvacet čtyři tisíce diváků
a nálada byla slavnostní. Do historického 1 250 m
dlouhého parkuru se letos vydalo třicet jedna
statečných a dvacet tři z nich se dostalo až do cíle.
Jedenáct dokonce s jednociferným výsledkem.

Jediný čistý

Překvapivým vítězem se stal historicky sto
padesátý první a letos jediný bezchybný, třicetiletý
Christian Glienemann z Dolního Saska. Sedlal
14letého hannoverského valacha PROFESSIONAL AIRCARE (Perpignon) a celým kurzem
projel s ohromující jistotou. Byl to jeho pátý start
v Derby, vždy s tímto koněm. Při premiéře roce
2011 se do cíle nedostal
a o rok později byl s dvaceti
Foto GCT
body sedmnáctý. Předloni
s dvanácti body obsadil
osmou příčku a loni byl se
šestnácti body devátý.
Christian Glienemann je
amatér, který pracuje jako
vedoucí ošetřovatel v rodinném penzionu pro seniory a teprve po práci se
stará o svých deset koní,
ustájených na vlastním
statku.
Druhé místo obsadil jeden z favoritů, trojnásobný
vítěz z let 2007, 2008
a 2011 Andre Thieme.
Letos sedlal 11letého
hnědáka VOIGTSDORF
QUONSCHBOB
(Querlybet Hero) a na jeho
projevu bylo znát, že
přípravu nijak nepodcenil.
Z vysokého valu se dostal
s velkou suverenitou a skok
pod ním skočil ukázkově.
Podobně se dostal přes
ostatní obávané nástrahy
až na jednu. Tou byl široký
buš oxer, kde měl Andre
Thieme navíc štěstí, že
nespadl.
Další příčku obsadil loni
druhý Andre Plath s 11leVítězem pátého kola Global Champions Tour se v Hamburku stal tým tm. hnědákem AFP'S
Američan Kent Farrington s ryzákem VOYEUR
COSMIC BLUE (Chacco

Blue). I on se dostal z valu s jistotou, ale v polovině
kurzu na buš oxeru mu vypadl třmen. Následující
dvojskok „železniční závory“ absolvoval bez něj.
Stálo ho to chybu na „b“ skoku, 157cm vysoké
monobariéře.
Čtvrté místo obsadila v hamburské patriotka,
půvabná Janne-Friederike Meyer s nejmladším
koněm v Derby, 8letou hnědkou CELLAGON
ANNA (Asca). Její jízda byla zážitkem a publikum
jí moc přálo. Bohužel, letos jí byl, jako mnohým
dalším, osudný úvodní skok Pulvermannova
příkopu.
Posledním, kdo dokončil derby se čtyřmi body,
byl vítěz z let 1999 a 2010, Carsten-Otto Nagel
s 15letým hřebcem LEX LUGAR (Lordanos).
Nespadlo mu nic a bylo znát, že všechny skoky,
které má postavené i ve svém domovském areálu
má dokonale zažité. Malér se mu přihodil nahoře na
valu. Zde si jeho oldenburský hnědák chvíli
rozmýšlel zda sleze dolů, a několik kroků zacouval.
Horší vzpomínky na letošní ročník bude mít
obhájce loňského prvenství Nisse Lüneburg
s 18letým holštýnem CALLE COOL (Concerto II).
Na valu zacouval dvakrát a byl diskvalifikován.
Kompletní výsledky na www.engarde.de
Foto GCT

Janne-Friederike Meyer s 8letou CELLAGON
ANNA obsadila v Derby 4. místo. Na GHOJA
startovala i v GCT a byla pátá.
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Obě divize Furusiyya FEI Nations Cup
2. divize v Odense

Foto FEI

Druhé kolo Furusiyya FEI
Nations Cup evropské divize 2 se
jezdilo 15. května v dánském
přístavu Odense. Soutěže se
zúčastnilo třináct národních týmů.
Pro body do Furusiyya tabulky si
přijeli Norové, Ukrajinci, Finové,
Poláci, Dánové a Portugalci.
Ukrajinské družstvo reprezentovali stejní jezdci jako před
týdnem v Linci, startovali však na
jiných koních. Většina týmů byla
ale poskládána z méně známých
jezdců. Mnohým z nich dělal
parkur připravený domácím stavitelem Bo Bak Andersenem
problémy. Přísný byl i časový limit.
Prvním kolem nejlépe prošli
Belgičané a Britové, kteří inkasovali jen jeden bod a třetí
Ukrajinci měli čtyři. Čtvrtí Italové
nasbírali devět, Irové čtrnáct,
Švédové sedmnáct, Norové devatenáct a osmí Němci dvacet čtyři
body. Do druhého kola se
nedostali Poláci, kteří nashromáždili stejně jako Finové 25
bodů, domácí Dánové 26, Švýcaři
30 a Portugalci 45 bodů.
Mladým Belgičanům se dařilo
i ve druhém kole a s celkovými
pěti body zvítězili. Druhé místo
s devíti body obsadila Velká
Británie a třetí Italové měli
dvanáct. Čtvrté bylo s patnácti
body Irsko a páté s dvaceti čtyřmi Catherine van Roosbroeck na GAUTCHO DA QUINTA
Norsko. Ukrajinci s pětadvaceti přispěla k vítězství Belgie výkonem 0 a 4 body
body byli šestí, sedmí Švédové
měli dvacet šest a osmí Němci čtyřicet devět.
Hostující Brazilci inkasovali dvacet bodů
Vítězné belgické družstvo startovalo ve
a osmí Holanďané dvacet dva.
složení: Gilles Dunon - FOU DE TOL V. KELVe druhém kole se rapidně zlepšili
HOEVE
0/0, Catherine van Roosbroeck
Francouzi, Španělé a Brazilci. Žádný z těchto
- GAUTCHO DA QUINTA 0/4, Wilm Vermeir
týmů si již nepřipsal ani bod. Vývoj soutěže se
- GARRINCHA HEDONISTE 1/8 a Jerome
tím hodně zdramatizoval. Dokonce se schyGuery - PAPILLON Z 12/0.
lovalo k rozeskakování.
Šesté Ukrajince reprezentovali: Katharina
Když francouzský finišman Kevin Staut
Offel - CHARLIE 4/4, Cassio Rivetti - CHATAGA
dokončil s nulou a uzavřel výsledek týmu na
8/17, Ferenc Szentirmai - CASSUCI 0/17
devět bodů, měl stejnou možnost i Gregory
a René Tebbel - SUSPENS FLOREVAL 0/0.
Wathelet z Belgie. Ten ale čisté konto neudržel
Kompletní výsledky na www.jbkhorseshows.dk
a Belgičané skončili se třinácti body čtvrtí.
Třetí kolo evropské divize 2 se jede tento
Rozeskakovat s domácími se však mohli
pátek 29. května v portugalském Lisabonu.
i Britové. Stačila by jediná chyba posledního
jezdce soutěže Michaela Whitakera. Ten se
Pořadí Furusiyya FEI Nations Cup™ 2015
tím však nenechal rozhodit a i když inkasoval
evropská divize 2 po 2. kole v Odense:
dva body za překročení času, zodpovědnou,
1. Ukrajina – 180; 2. Finsko – 145; 3. Česká
pečlivou jízdou zpečetil britské vítězství.
republika – 100; 4. Norsko – 100, 5. Polsko –
Zvítězila Velká Británie se součtem 7 bodů
75; 6. Turecko – 60; 7. Dánsko – 60;
před Francií (9), Irskem (12), Španělskem
8. Maďarsko – 55; 9. Rakousko – 50;
a Belgií (13). Na Brazílii a Švýcarsko zby10. Slovensko – 45; 11. Rusko – 40;
la 6. příčka (20) a Holanďané byli osmí
12. Bulharsko – 35.
s 32 body.

Elita v La Baule
Ve stejném termínu jako v Odense
proběhlo na tradičním kolbišti francouzského
La Baule také 2. kolo 1. evropské divize
Furusiyya FEI Nations Cup. Zúčastnilo se
osm týmů, ale o body soutěžili jen Francouzi,
Irové, Španělé, Belgičané a Holanďané.
Stavitelem parkuru na velkém travnatém kolbišti byl domácí designer Frédéric
Cottier.
Způsob přidělování bodů v první a druhé
divizi je rozdílný. Ve druhé divizi získávají
bodující týmy body podle pořadí mezi sebou
a bez ohledu na skutečné umístění. Například
v Odense dostali maximum 100 bodů první
z bodujících, ale až pátí Norové a šestí
Ukrajinci získali 90 bodů.
V první divizi se získávají body podle
skutečného pořadí. Pokud vyhraje nebodující
družstvo, tak 100 bodů nezíská nikdo. I nebodující tým tak může ovlivnit počet bodů,
které jeho konkurenti získají.
V prvním kole dominovali s jedním bodem
Britové a druzí Belgičané měli čtyři. Následovali Irové s osmi, Francouzi měli devět,
Švýcaři dvanáct a Španělé třináct bodů.

5

Britský tým startoval ve složení: Joe Clee
- UTAMARO D'ECAUSSINES 0/0, Spencer
Roe - WONDER WHY 0/4, Guy Williams
- TITUS 1/4, Michael Whitaker - CASSIONATO 1/2.

Zase Bertram
Hlavní bod sobotního programu francouzské Derby vyhrál irský talent Bertram
Allen v sedle 12leté holandské hnědky WILD
THING L. Druhý byl Angličan William Whitaker
s irským ryzákem GLENEVADRA BRILLIANT
a třetí olympijský vítěz Steve Guerdat s bělkou
NASA.
V nedělní Velké ceně triumfoval Steve
Guerdat na NINO DES BUSINOTES a Bertram Allen se 17letým hřebcem ROMANOV byl
druhý.
Kompletní výsledky na www.labaule-cheval.com

Tři Whitakerové v Římě
Týden po svém skvělém vítězství v La Baule
vyhráli Britové znovu, tentokrát v Římě.
Šéfka týmu Di Lampard tentokrát nominovala
tři členy rodiny Whitakerových doplněné
pětadvacetiletou amazonkou Holly Gillott.
Jezdilo se na tradičním kolbišti Piazza di Siena
v krásném parku Villa Borghese. Startovalo osm
družstev a bodovali Italové, Španělé, Švédové,
Britové a Nizozemci.
Soutěži tentokrát nepřálo počasí a prudký
déšť ustal hodinu před začátkem soutěže.
Stavitel Uliano Vezzani proto musel na poslední
chvíli kvůli silně podmáčenému povrchu parkur
upravit. Proti původním plánům u několika skoků
snížil výšku, zredukoval šířku a o metr zúžil
vodní příkop. Přesto kurz nebyl nijak jednoduchý
a problémy dělaly hlavně obě kombinace.
Britové nezačali nijak oslnivě, když v prvním
kole Holly Gillott s 10 letým irským ryzákem
DOUGIE DOUGLAS (Ard VDL Douglas) chybovala uprostřed trojkombinace a ke konci
parkuru shodila i oba prvky dvojskoku. Potom
ale dvaatřicetiletý Robert Whitaker s holštýnem
CATWALK IV (Colman), stejně jako jeho pětapadesátiletý strýc Michael s běloušem CASSIONATO (Cassini I) a bezmála šedesátiletý
otec John s hřebcem ARGENTO (Arko III), byli
suverénní. Británie postupovala s nulou.
Těsně za nimi se drželi Holanďané a Švédové
se čtyřmi body. Zdálo se, že by stejný počet
mohli mít i domácí Italové. Ke zděšení publika
ale poslední z nich, Piergiorgio Bucci s hřebcem CASALLO Z (Casall), po krásném parkuru
vjel příliš rychle do závěrečného oblouku
a netrefil se na poslední úzký kolmý skok. Místo
kýžené nuly inkasoval šest bodů. Italové tak
měli deset. Před ně se dostali Španělé i hostující
Katařané s osmi body. Naopak ještě za
domácícmi byli Belgičané (12) a Švýcaři (16).
Druhé kolo zajeli skvěle Švýcaři a Holanďané.
Na jejich konta se již žádné body nepřipisovaly.
Výborně zahájili i Britové, když byla tentokrát
bez chyby Holly Gillott. Až k poslednímu skoku
(Pokračování na str. 8)
Foto FEI/Stefano Secchi

Vítězství v Římě získali Britové. Na stupních vítězů (zleva) Michael Whitaker, Robert Whitaker,
šéf týmu Di Lampard, John Whitaker a Holly Gillott
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100 let v Hostouni
Lipicáni se vrátili
V sobotu 23. května pořádal JK Svržno, který
sídlí v jednom ze dvorů bývalého vojenského
hřebčína Hostouň, oslavy 100 let od založení této
významné hipologické instituce Československa.
Za masivní účasti laické i odborné veřejnosti
proběhl bohatý program, jehož vrcholem bylo
vystoupení ZH v Písku a především ukázky
výcviku lipických koní ze slovenského Národního
hřebčína v Topoĺčiankách.
Součástí oslav byl i křest knížky 100 let hřebčína
Hostouň, kterou na základě své bakalářské práce
napsala Karolína Ihová.

Jak vše začalo
Po vypuknutí I. světové války bylo nezbytné
evakuovat řadu významných chovů RakouskoUherské monarchie před blížící se východní
frontou z oblastí dnešní Ukrajiny a Rumunska.
Agrární ministerstvo monarchie si proto na 30 let
pronajalo dvory a přilehlé pozemky v okolí Hostouně od Trauttmansdorffů.
Budování hřebčína bylo díky válečným událostem velmi překotné a v posledních letech války
zde našlo ustájení až 800 koní.
Po vzniku Československé republiky přešel
hřebčín pod správu Národního výboru v Domažlicích a během roku 1919 bylo rozhodnuto
začlenit hřebčín v Hostouni do hipomobilních
vojenských útvarů československé armády.
Celý hřebčín byl umístěn ve čtyřech dvorech
v Hostouni, Svržně, Tasnovicích a dnes již zaniklé vesnici Hostěnice. Výměra pozemků byla
přes 500 ha.
V průběhu první republiky význam hřebčína
v Hostouni postupně vzrůstal a zásluhu na tom
měli i osobnosti, které stanuli v jeho čele. Jednou
z nich byl i plk. Hanuš Keil.

Kdo byl plk. Hanuš Keil?
Hanuš Keil se narodil v roce 1896 a byl jedním z
nejlepších představitelů předválečné armádní
jezdecké školy. Celé období první republiky v armádě, ale i po válce
a ve svém civilním
životě zasvětil koním.
V době komunistické
likvidace hipologické
vzdělanosti byl sportovním i dostihovým jezdcem, trenérem, rozhodčím i členem kolegia
dostihových
rozhodčích a manažerem dostihové stáje.
Hanuš Keil byl dopisovatel časopisu Jazdectvo, kde vedl rubriku Ze světa turfu. Především
byl ale člověk moderních názorů a do společnosti
přinášel inteligenci, vtip a především v té době tolik
chybějící noblesu. Byl osobním přítelem Rudolfa
Poplera či i Vlasty Buriana. Osudným mu byla jeho
silná vada zraku. Zemřel tragicky v neděli 16. září
1980 při návratu z Velké Chuchle, kdy ho na
nádraží ve Všenorech kde bydlel, zachytil osobní
vlak.
Právě i zásluhou Hanuše Keila byl v Hostouni
vytyčen nový chovný směr k odchovu důstojnických koní. Z tohoto důvodu se ve třicátých
letech prováděly i nákupy nových plemeníků
především z Francie.

přesunut do bezpečí hřebčína v Hostouni. Celkem
se jednalo o 15 hřebců,
150 klisen a 200 hříbat
různého věku.
Paradoxem válečné doby bylo, že na sklonku války
působil v hřebčíně i významný německý hipolog,
v té chvíli ovšem v uniformě
wermachtu Gustav Rau.
Ten byl v Hostouni již před
válkou v roce 1937 a pochvalně se vyjádřil o práci
českých hipologů pod vedením plk. Hanuše Keila.
Vedení hřebčína převzal
v roce 1944 německý velitel
Hubert Rudolfsky. Tensi
pochopitelně uvědomoval
plemennou hodnotu koní
ustájených v hřebčíně
a také mu bylo jasné, jaké
nebezpečí koním hrozí po
obsazení území Rudou
Z vystoupení slovenských lipicánů ve Svržně při oslavách 100letého
armádou.
Již není zcela zřejmé, výročí založení hřebčína v Hostouni
komu se tyto obavy podaBez přehánění tak můžeme říci, že bez této akce
řilo sdělit generálu Pattonovi. Ten byl nejenom
by chov lipicánů zcela zanikl. Tím spíše, když
výborným generálem, ale i vynikajícícm jezdcem
víme, jak se dále vyvíjela politická situace
a účastníkem OH 1912 ve Stockholmu. Problém
v Československu.
velmi rychle pochopil a záchrana vzácných lipicánů
se pro něho stala osobní záležitostí. Svoji úlohu
Zůstalo jen Svržno
jistě sehrál i velitel Španělské školy ve Vídni Alois
Hostouňské stáje tak zůstaly zcela prázdné.
Podhajský a především pak další člen amerického
Pod vedením plk. Hanuše Keila bylo postupně
armádního velení plk. Charles H. Reed.
stádo hřebčína obnoveno, především na
Operace Cowboy
základě zbytků hřebčína z Motěšic. Právě tam
Na přelomu dubna a května 1945 proto pronikla
byli totiž hostounští koně v roce 1938 těsně
do oblasti hostouňských dvorů 42. průzkumná
před II. světovou válkou evakuováni.
squadrona americké armády, která za aktivní
Následně ovšem přišel komunistický převrat
pomoci německého velení hřebčínu obsadila.
v roce 1948 a stát začal mít zcela jiné priority.
Protože se ale v oblasti stále bojovalo, evakuace
V roce 1949 byl hřebčín pro ztrátu důležitosti
koní byla zahájena až 15. května. Březí klisny jely
předán ministerstvu zemědělství. V letech 1951
na nákladních autech, většina koní šla ovšem
až 1952 pak z obavy, že se nalézá příliš blízko
v dlouhé koloně. Přes drobné problémy nakonec
západní hranice, bylo hostouňské stádo
téměř všichni koně dorazili v pořádku do města
přemístěno do hřebčína v Alberovci. Budovy
Furt im Wald v již plně americkém vojenském
hostouňského hospodářství převzal státní
sektoru.
statek, který zde hospodařil až do úplného
Postupně pak bylo 215 koní vráceno do Razrušení chovu v roce 1960.
kouska, kde již transport očekával plk. Alois PodPo roce 1993 ožila koňmi alespoň malá část
hajsky. Ten pak uspořádal jako dík za záchranu
bývalého slavného hřebčína ve středisku Svržno.
koní gen. Pattonovi první poválečné představení
Koně se sem vrátili díky rodině Miroslava Kozla,
Španělské školy.
která stojí nejenom za postupnou obnovou části
Část stáda byla jako válečná kořist převezena
historických stájí, ale i za organizací letošní
do USA a část byla vrácena do slovinské Lipice.
100leté vzpomínkové akce.

II. světová válka
Druhá světová válka ovšem zásadně ovlivnila
vývoj hřebčína. Po mnichovské dohodě připadlo
území německé říši a hřebčín se stal remontním
střediskem wermachtu. V průběhu války zde
německá armáda také soustřeďovala kořistní
koně z východní Evropy, především araby z Polska či donské a kabardinské koně ukořistěné
v SSSR.
V roce 1945 oblast v okolí Hostouně zabrala
3. americká armáda generála Pattona. V té chvíli
se ovšem začal odvíjet nejslavnější příběh
hostouňského hřebčína.

Lipicáni ve filmu
Po rozpadu monarchie přenesli Rakušané chov
svých slavných koní do jihorakouského Piberu.
V průběhu války byl postupně veškerý chovný
materiál lipických koní z hřebčínů v Lipici a Piberu

Evakuace lipicánů z Hostouňského hřebčína v roce 1945
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Reportáže
Foto J. Bělohlav

Ve Vestci u Chrudimi se 16. května konal XXXVII. ročník Poháru o Cenu
města Chrudimi. V hlavní soutěži -S- (18 start.) zvítězila Jana Höcková
na PIPPA FUN (JO Albert Stolany, nahoře), když jako jediná dokázala
překonat rozeskakování čistě. Program na novém kolbišti ve Vestci
pokračoval ve středu 20. května, kdy se zde konalo předposlední kolo
Ligy zemědělských škol 2014-2015. V závěrečném -ZL- zvítězila
Barbora Otradovská na MAPALI (SJK při ŠS Chrudim, dole).
Foto J. Bělohlav

Stavitelé na
Panské Líše
Komise všestrannosti ČJF ve
spolupráci s JK Panská Lícha
pořádá 6. června doškolování
stavitelů
tratí
všestrannosti.
Lektorem školení bude Karl Paar
z Rakouska. Přihlášky do 1. června na adresu
daniela.diringerova@seznam.cz
Školení je přístupné pro
rozhodčí, jezdce, trenéry i další
zájemce o všestrannost.

CS beze změn
V pátek 22. května proběhla
v Mněticích valná hromada Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR (CS) . Hlavním
bodem programu byla volba
předsednictva na období 2015 2019. Volby nepřinesly žádnou
změnu. Do roku 2019 bude
pokračovat v práci předsednictvo ve složení: ing. Zdeněk Müller CSc, MVDr. Vít
Holý, Dana Kováčová a Jiří
Kotyza.

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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Obě divize Furusiyya....
(Dokončení ze str. 5)
jel s přehledem i Robert Whitaker. Zde však
inkasoval čtyři body a soutěž se zdramatizovala.
Pečlivě jel i Michael Whitaker, ale neuhlídal
čas. Dostal bod. Aby zabránil komplikaci
v podobě rozeskakování, mohl poslední jezdec
soutěže John Whitaker, podobně jako před
týdnem jeho bratr v La Baule, inkasovat
maximálně dva body. John však stejně jako
Michael žádné pochybnosti nepřipustil a dokončil parkur s nulou.
Britové mohli s konečným jedním bodem
slavit. Nizozemci se rozeskakování nedočkali
a se čtyřmi body skončili druzí. Třetí byli s osmi
body Švédové a čtvrtí Španělé měli dvanáct.
Pátí se šestnácti byli finišující Švýcaři a posmutnělí Italové měli osmnáct bodů. Sedmí
Katařané nasbírali dvacet jedna a poslední
Belgičané dvacet osm bodů.
Šest jezdců přešlo bez chyby obě kola. Byla
to Jane Richard-Philips (PABLO DE VIRTON) ze
Švýcarska, Švédové Angelie von Essen
(JORDAN II) a Henrik von Eckermann
(CANTINERO), Holanďané Maikel van der
Vleuten (VDL GROEP VERDI) a Jur Vrieling
(VDL ZIROCCO BLUE NOP) a skvělý Brit John
Whitaker (ARGENTO).
Kompletní výsledky na
www.piazzadisiena.com
Pořadí Furusiyya FEI Nations Cup™ 2015
evropská divize 1 po 3. kole v Římě:
1. Francie – 160; 2. Itálie – 155; 3. Belgie –
150; 4. Španělsko – 135; 4. Nizozemí – 135;
6. Švédsko – 130; 7. Irsko – 125; 8. Velká
Británie – 100.

Generálka na ME
Účast na světovém festivalu jezdectví CHIO Aachen ve dnech 29. - 31. května již přislíbila
čtyřícítka jezdců ze světové skokové elity, deset nejlepších jezdců čtyřspřeží a řada vrcholných
drezuristů. Národní trenérka Německa Monica Theodorescu oznámila složení týmu: Isabell Werth,
Jessica von Bredow-Werndl, Fabienne Lütkemeier a Nadine Capellmann. Účast potvrdila Adelinde
Cornelissen (NED), americký jezdec Steffen Peters či Švédka Tinne Vilhelmson. Vrcholem
drezurních soutěžích je Deutsche Bank Prize v nedělí 31. května. Celkový prize-money drezurních
soutěží je 183 000 EUR. Letošní zkrácené CHIO bude pro většinu jezdců generálkou na ME, které
zde proběhne ve dnech 11. - 23. srpna. Obě události mají rozpočet dohromady 24 milionů EUR
a celkově bude soutěžícím vyplaceno 3 160 000 EUR.

Tři Češi v elitní desítce
Zahraniční úspěchy českých skokových reprezentantů pokračují. Trojice Ondřej Zvára, Zuzana
Zelinková a Aleš Opatrný završila své vystoupení na CSI4* v Ebreichsdorfu, když se v pondělí
25. května všichni umístili v prvé desítce hlavní soutěže celých závodů Grand Prix (160 cm). Ondřej
Zvára (CENTO LANO) a Zuzana Zelinková (CALERI II) dokonce bojovali mezi šesti dvojicemi
v rozeskakování o vítězství. Bezchybný Ondřej Zvára byl nakonec čtvrtý a Zuzana s chybou skončila
šestá. Aleš Opatrný na ACOVARO bylpo chybě v základním parkuru devátý. GP vyhrál Holanďan
Gert Jan Bruggink (ULKE) před svým krajanem Frankem Schuttertem na WINCHESTER.
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