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V Dublinu po 83 letech
Závěrečné účinkování našeho družstva v 1. evropské divizi Pohárů národů se odehrálo
22. července v irské metropoli Dublinu. Royal Dublin Society je každým rokem pro celé Irsko
velkým a tradičním svátkem. Dublin. Již v názvu hlavního města Irska zaznívá jezdecká
historie. Letos byla na programu již 143. Dublin Horse Show. Pohár národů se zde, pod
světoznámým názvem Aga Khan Cup, jezdí od roku 1926.
Čeští, či lépe řečeno, českoslovenští jezdci již jednou v Dublinu startovali. Ve slavném roce
1933, kdy vyvrcholily reprezentační aktivity československých jezdců zájezdem do Kanady
a USA, byl náš tým i při Poháru národů v Dublinu. Tehdy to bylo ve dnech
8. - 11. srpna. České národní barvy se tak do irského Poháru národů vrátily bez
několika dní po 83 letech.

Irský výlet nakonec
Je skvělé, že české družstvo dostalo příležitost
se tohoto prestižního konkůru zúčastnit.
Startovalo obvyklých osm týmů a pět z nich
soutěžilo o body 1. evropské divize Furusiyya
Cup. Vedle České republiky to byly Francie, Irsko,
Itálie a Švédsko. Parkur, který připravil irský
stavitel Alan Wade, patřil v rámci letošní 1. divize
k těm snazším.

Pětkrát jen jedno shození
Prvním naším jezdcem, který se irskému
publiku představil, byl Kamil Papoušek s 9letým
oldenburským hnědákem CENTISIMO (Centadel). První polovinou parkuru prošel velmi dobře,
pak ale shodil vrchní bariéru nad brankou číslo
9 a po překonání vodního příkopu mu spadly i oba
prvky dvojskoku. Zahajovali jsme tedy s dvanácti
body.
Ondřej Zvára s hřebcem CENTO LANO
ARCUS (Cento Lano) zvládal první překážky
s obvyklou bravurou. Po dlouhém skoku přes
triplebar se ale dostal moc blízko pod následnou

stacionátu a CENTO LANO zastavil. Po opětovném nájezdu již parkur doskákal s jistotou.
Týmové konto s časovou penalizací ale zatížil
dalšími šesti body.
Emma Augier de Moussac s 11letým tm.
hnědákem CHARLY BROWN (Diamant de
Semily), podobně jako Kamil Papoušek,
chybovala na skoku č. 9 a spadla jí i „a“ stacionáta
dvojskoku – osm bodů.
Branku číslo 9, po jinak velmi pěkném průběhu,
shodil i Aleš Opatrný s 13letým belgickým
DIMARO VD LOOISE HEIDE (Kashmir van
Schuttershof). První kolo jsme tak končili s osmnácti body.
Vedli Irové, Italové a Američané s nulou a Švédové měli čtyři. Holanďané pokračovali s osmi
a Francouzi stejně jako Britové s dvanácti body.
Ve druhém kole udělal CENTISIMO Kamila
Papouška pouze lehkou chybu na oxeru na
diagonále.
Druhý parkur Ondřeje Zváry působil jistě, škoda
jediného zaváhání uprostřed trojskoku.

(Pokračování na str. 2)
Foto K. Návojová

Eva Vavříková na BELLE ENNIE získala pro
ČR historicky první drezurní medaili

Drezura
má medaili
Překvapivou evropskou medaili získala na
drezurním šampionátu Evropy ve španělské
Valencii Eva Vavříková na BELLE ENNIE (JK
Vega Brno). Naše dětská reprezentantka se
na mistrovství Evropy vydala po boku
juniorek Alexandry Hanáčkové (WELL
DONE, JK Ramir Bělov) a Anety Havlíčkové
(CE SOIR, Dressage Academy). Dětská
kate-gorie je na evropském šampionátu vypisována teprve od loňska a letos se jí zúčastnilo 23 dětí. Zatím ještě tuto kategorii
nevysílají drezurní velmoci jako je Německo
nebo Holandsko, které v ostatních kategoriích dominují. V úvodní úloze Children
Preliminary B test (DU-B), ze které se vyhodnocovala týmová soutěž, byla naše jezdkyně
druhá za suverénní Ruskou Annou Guseyn
(Pokračování na str. 6)
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Český tým startoval ve svém závěrečném vystoupení v 1. divizi Furusiyya Cup v irském Dublinu
(Aleš Opatrný s DIMARO VD LOOISE HEIDE na vodním příkopu)

tierwohl@jrs.cz
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V Dublinu po ....

Holanďané nebo
Švýcaři

Foto K. Návojová

(Pokračování ze str. 1)
Emma stejně jako v prvním kole měla dvě
chyby a tentokrát se škrtal její výsledek.
Aleš Opatrný zajel velmi pěkný parkur, měl však
smůlu na kolmém skoku nad přírodním příkopem.
Ve druhém kole jsme tak přičítali dvanáct bodů
a soutěž skončili na třiceti.
To i potřetí stačilo jen na poslední osmé místo
přesto, že pět českých parkurů bylo jen s jedním
shozením.

Dva týmy s nulou
Druhé pohárové kolo se vyvíjelo zajímavě.
Problém měli Američané po prvním kole bezchybní. Jessica Springsteen, která byla v prvním
kole diskvalifikována před vodním příkopem, do
druhého kola nenastoupila. Čisté konto se týmu
USA ve třech udržet nepodařilo. S 12 body
skončili společně se Švédy třetí.
Ve skvělých výkonech se však předháněli
domácí jezdci a Italové. I tyto dva celky měly po
prvním kole nulu. Přesto se i jejich pozice
zamotávala a poslední jezdci měli co napravovat.
Pro domácí byl komplikací jeden bod, který za
nepatrné překročení času dostal Denis Lynch.
V Italském týmu bylo zase třeba smazat osm
bodů, které inkasoval Emilio Bicocchi. Oba
závěreční jezdci, jak Cian O'Connor, tak i Bruno
Chimirri svůj úkol zvládli a o vítězi muselo
rozhodnout rozeskakování.
Za domácí družstvo dostal důvěru Denis Lynch
s mohutným hřebcem ALL STAR 5 (Argentinus).
Jel senzačně a publikum bylo ve varu. Zděšení
v hledišti nastalo, když před posledním oxerem
půl cvalového skoku chybělo a ALL STAR vybočil.
Naskákalo mu šest bodů a ty rozhodly.
Piergiorgio Bucci s 12letým ryzákem CASALLO
Z (Casall) již nikam nepospíchal a poklidnou
čistou jízdou rozhodl o italském triumfu. Na
úspěchu se spolu s ním podíleli Lorenzo de Luca
s 12letým hnědákem ENSOR DE LITRANGE
(Nabab de Reve) 0/0, Emilio Bicocchi s 10letým
holštýnem ARES (Ephebe For Ever) 0/8 a Bruno
Chimirri s 9letým francouzským hřebcem TOWER
MOUCHE (Diamant de Semilly) Ret / 0.
Bylo to teprve páté italské vítězství v devadesátileté historii Aga Khan Cup a u toho prvního v roce 1955 byl i legendární Raimondo
D'Inzeo. Druhou příčku obsadili posmutnělí
domácí a třetí bylo současně USA a Švédsko
s dvanácti body. Na pátém místě se šestnácti
body byla Velká Británie spolu s Nizozemskem
a sedmá France měla dvacet čtyři. Osmá Česká
republika třicet.

Po loňském místě „na bedně” v barcelonské Velké ceně si na své
konto přidal Ondřej Zvára další cenné umístění. V hlavní soutěži
závodů, The Longines International Grand Prix of Ireland skončil s jedním bodem na 6. příčce

Zvára mezi elitou
Skvělého úspěchu v nedělní
Velké ceně dosáhl Ondřej Zvára
s běloušem CENTO LANO. Bez
chyby na překážkách s jednobodovou časovou penalizací se
umístil na šestém místě. Emma
Augier de Moussac na CHARLY
BROWN se přes stejný parkur
dostala jen s jedním shozením
a obsadila osmnáctou příčku.
Ve finále mladých koní obsadil
po rozeskakování vynikající druhé místo Kamil Papoušek s 8letým valachem FLYING (Sanvaro).
Poslední a velmi důležité kolo
z hlediska vítězství v 1. divizi,
zajištění účasti v barcelonském
Furusiyya finále, či sestupu do
2. divize, je v anglickém Hicksteadu v pátek 29. července.

Průběžná tabulka 1. divize Furusiyya Cup je v tuto
chvíli kvůli chybějícím nebo
naopak
dopočítávaným
výsledkům nepřehledná.
Již konec července ale vše
prozradí. Poslední kolo je
na programu právě nyní
v britském Hicksteadu
(28. - 31. července).
Pravděpodobně zvítězí
Holanďané. Ještě to ale
není jisté. V případě vítězství v Hicksteadu by
mohli být první i Švýcaři.
Daleko jistější jsou
sestupové pozice na konci
tabulky. Letos do 2. divize
odejdou tři týmy. Kromě
jisté České republiky jsou
ohrožena sestupem ještě tři
družstva. Případný úspěch
či neúspěch v Hicksteadu
rozhodne o tom, na které
dva týmy padne černý Petr.
Nejpravděpodobněji to bude Belgie a Itálie, ale nic
jistého nemá ani Německo.
Klidná nemůže být ani
Velká Británie, která má
ovšem výhodu domácího
prostředí.
Foto K. Návojová

Kamil Papoušek - CENTISIMO

Dobře je málo

Foto T. Parkes

V irském Poháru národů zvítězila před domácím celkem Itálie ve složení (zleva) Bruno Chimirri,
Emilio Biocchi, šéf ekipy Roberto Arioldi,Lorenzo De Luca a Piergiorgio Bucchi

Naše účinkování v první evropské
divizi můžeme hodnotit jednoznačně
kladně. V přímé konfrontaci se světovou
elitou se naši jezdci neztratili a předvedli řadu velmi kvalitních jízd. Je
škoda, že jsme se kvůli nepřízni počasí
nemohli zúčastnit zrušeného konkůru
v Lumenu. Celé družstvo fungovalo jako
vyrovnaný tým a nutno poděkovat všem
šesti jezdcům, kteří se na tom podíleli:
Zuzaně Zelinkové, Emmě Augier de
Moussac, Ondřejovi Zvárovi, Alešovi
Opatrnému, Anně Kellnerové a Kamilovi
Papouškovi. Skvělé je, že se během
sezóny, kromě čtveřice výborných koní,
která postup vybojovala, objevili ještě
další tři, jmenovitě
CENTISIMO,
CLASSIC a DIMARO VD LOOISE
HEIDE, kteří náročné parkury zvládali.
Případný návrat do první divize bude
ale hodně obtížný. Usilovat o něj budou
i oba týmy, které spolu s námi sestoupí.
A podle prognóz to budou celky zcela
jistě z výrazně silnějších zemí.
Konkurentem v příští sezóně téměř jistě
nebude Ukrajina. Ta sice možná letos
postoupí do 1. divize. Zcela jistě se ale
bude po Oniščenkově korupčním
skandálu potýkat s vážnými finančními
problémy.
Václav K. Dvořák
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První skokové medaile roku 2016 si v Olomouci rozdělili děti a junioři. Hned
následující týden 14. – 17. července pokračovalo šampionátové léto
v Martinicích. Na programu bylo seniorské mistrovství, které tradičně doprovází
mistrovství žen, družstev a mladých jezdců. Martinice a Olomouc měli jedno
společné. Parkury stavěl designér cášské školy Marco Behrens.

Zase to počasí
Na nestálost počasí jsme si již v ČR zvykli
a ani tentokrát nebyl národní šampionát jeho
rozmarům ušetřen. Vytrvalý déšť v předvečer
zahájení způsobil, že musel být zrušen čtvrteční
warm up. Jezdcům bylo náhradou v pátek
nabídnuto 60 s na kolbišti, ale pouze s jediným
koněm. A tak se jelo šampionátově od prvního
kola „na ostro“.

Neúměrně přeplněno
Přeplněná startovní pole jsou již i nás a v Martinicích zvláště samozřejmostí. Šampionát má
ale svá výkonnostní kritéria a tak bývala
startovní pole přehlednější. Zdá se ovšem, že
bude systém sportovně technických podmínek
(STP) muset projít novelizací, která výkonnostní
náročnost i nominace zpřísní.
V současnosti si může každý jezdec na
mistrovství přivézt až čtyři koně. Se třemi může
zahájit mistrovskou individuální soutěž, s jedním
pak startovat v družstvech. Pro soutěž družstev
předepsaly STP letos úroveň –S**- (dvě kola)
s výkonnostním předpokladem absolvovat
minimálně dva parkury –S**- a těžší se součtem
max. 12 tr. bodů. Je jasné, že takové výkonnosti
již v současné době dosahuje v ČR mnoho
desítek dvojic. Protože se družstva sestavují až
na místě, do Martinic tak dorazilo 99 dvojic pro
soutěž družstev. Ty doplnilo 16 koní mladých
jezdců, 53 koní soutěže žen a 39 adeptů na
seniorský titul. Celkem tak pořadatelé museli připravit podmínky pro ustájení více
jak dvou stovek koní. Nakonec se ukázalo, že

parkur prokázal, že pro
závěrečný den se stavitel
rozhodl
nastavit
laťku
skutečně vysoko. Trojnásobné
nuly se tak dočkala pouze
favorizovaná Francesca Kolowrat-Krakowská na VORIETA (JK Kolowrat). Ta se
jako juniorka dobrovolně
„ostaršila“ a šampionát se pro
ni stal prověrkou před nastávajícím ME v irském
Millstreetu (28. – 31. 7.), kde
v juniorské soutěži startuje za
ČR jediná.
O stříbro svedli souboj
v rozeskakování junior Václav
Nágr na NORMAN 1 (JK Mariánské Lázně) s Andreou
Halíkovou na COLETTA 1
(Halík). Oba měli po třech
kolech jedinou chybu a oba
chybovali jednou i v rozeskakování. Andrea ovšem
po chybě Václava jela „na
jistotu“ a musela se tak
spokojit s bronzem.

Mistrovská radost v podání Aleše Opatrného již posedmé

Na družstva se nezapomene

To byla ovšem již druhá kolekce medailí, která
se v Martinicích rozdělovala. O první svedli již
v sobotu odpoledne souboj účastníci soutěže
družstev. Páteční první kolo si nejlépe rozjel tým
Střední Čechy 1 a tým Severní Morava 1, jejichž
výsledkem byl pouhý 1 tr. bod. S odstupem
jediné chyby za nimi byly ale další
tři týmy a tak sobotní finále deseti
nejlepších družstev slibovalo napínavou podívanou.
Družstva jsou nejenom příležitostí pro řadu dvojic zažít
atmosféru národního šampionátu,
ale i skvělou soutěží pro diváky.
Potvrdila to i sobota 16. července,
kdy v Martinicích vládla senzační
atmosféra. Soutěž si udržela
nastavenou úroveň a jednociferného součtu docílilo hned pět
týmů.
Oba vedoucí týmy ovšem držely
i nadále taktovku pevně v rukách.
Shodně docílily nulu (Středočeši
to dokázali již po třech jezdcích)
a o zlato se rozeskakovalo.
I rozeskakování skončilo v obou
případech s celkovou nulou.
Nakonec tak o zlatu pro jezdce ze
severní Moravy (Marek Klus – LE
Foto I. Neumannová
CARELA), Marek Hentšel –
Stavitel Marco Behrens a ředitel společnosti Equitana Martin CENSOR, Jiří Hruška – ORIDA-M
Pecka
a Kateřina Kubrická – LENTILKA)
rozhodl součet časů, který měli
vítězové pouze o 0,7 s lepší. Tak těsný rozdíl
v 17 družstvech nastoupilo pouze 66 koní a tak
mezi zlatem a stříbrem historie českých
33 koní využilo mistrovství pouze pro start
šampionátů nepamatuje. Z bronzu se radovalo
v rámcových soutěžích. Diskutovat by se
družstvo Severní Čechy 2 se součtem čtyři body
pochopitelně mohlo i o oprávněnosti účasti
před Západními Čechami 1 s pěti.
mnohých jednotlivců.

Prima mladí jezdci

Ženy

Netýkalo se to ovšem nikoho z kategorie
mladých jezdců. Ti měli přichystána tři kola
úrovní –ST*+ST*+ST**- (kvalifikace 1xST*
a 1xST** se součtem max. 12 bodů). V Martinicích nastoupilo k prvnímu kolu 16 dvojic
a všechny absolvovaly dobře (7 x nula). Do
třetího nedělního kola pak postupovalo 10 dvojic
z nichž nejhorší byla Nicola Grünthalová na
CAREFUL Z (JK Opřetice) s 5 tr. body z prvního
kola. Hned ona dokázala, že mladí jezdci slibují
napínavou podívanou a obtížný parkur zvládla
čistě. To ji nakonec vyneslo postup až na 4. příčku těsně pod stupně vítězů.
Se třetím kolem měla ovšem již i celá řada
mladých jezdců problémy. Hned první nedělní

Soutěž žen měla rozsáhlé startovní pole
a tedy i zákonitě lepší a horší dvojice, ale
i dvojice, které v Martinicích být neměly.
Rozhodně to ovšem neplatí o jezdkyních první
desítky. Ty dokázaly oprávněnost svého startu
a nejlepší trojice dokázala diváky zvednout ze
sedadel. Po třech kolech (-ST*+ST*+ST**-) se
na čele usadila nejlepší trojice se součtem
4 body a tak se o všechny pozice na stupních
vítězů rozeskakovalo.
Zahajovala Iva Holíková na LUANA-T (Dani
Zbožnice). Dokončila s jednou chybou a časem
44,99 s. Druhá startovala Barbora Tomanová na
SCARFACE (Dance and Jump) a ta chybovala
dvakrát. Vše rozhodovala poslední Vladislava

Humplíková s BUENA UTOPIA (Opava Kateřinky). Ta letos ještě tak vysoko neskákala a jak
jsme již uvedli, německý stavitel obtížností
nešetřil. Sledovat schopnosti bělky UTOPIA bylo
ovšem zážitkem. Již se zdálo, že titul nemůže
nic překazit, když nervozita zapracovala a dvojice pobořila poslední skok. Nakonec to ovšem
pro jezdkyni z Opavy dobře dopadlo. Ivu
Holíkovou předjela o 0,52 s.

Senioři
Jakkoliv se diváci při ženách velmi bavili je
jasné, že v šampionátovém programu se jedná
o soutěž do počtu. Stejně tak v Martinicích se
všichni těšili především na seniorskou soutěž.
Ke třetímu kolu nastoupilo 25 dvojic. Nejtěžší
rozhodování koho vybrat pro třetí kolo měl Jiří
Papoušek (Stáj Papoušek), který měl po druhém
kole dvě rovnocenná želízka v ohni. O bod horší
CAPUA (Carinue) zůstala nakonec ve stáji
a volba padla na JENIFER 4 (Pinot Grigio), která
nastoupila se 4 body.
Celému pelotonu vévodil podle očekávání
Aleš Opatrný (C.E.T.), který byl na 8letém
IDARIO VAN HET NETEHOF (Catoki) jediný
bezchybný.
(Pokračování na str. 6)

Foto I. Neumannová

Iva Holíková na LUANA-T byla mezi ženami
stříbrná
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Ze zahraničí

CHIO Aachen
Světový festival
CHIO Aachen se letos kvůli blížícím se
OH konal již v termínu 8. – 17. července. Konkůr se
jako obvykle těšil
obrovskému zájmu
publika a v hledišti se
vystřídalo
mnoho
prominentních hostů.
Na programu byly
soutěže ve skákání,
drezuře, všestrannosti, spřežení a voltiži.

Klouda odpočívá
Program mítinku otevřely v pátek 8. července
voltižní soutěže. Českou republiku tentokrát
zastupovala jediná Jana Bartoňková (TJJ Lucky
Drásov). Té se ovšem soutěž příliš nevydařila.
Po povinné sestavě skončila na 21. příčce, ale
začala mít problémy s kolenem. Přes pomoc
německých fyzioterapeutů ještě absolvovala
technickou sestavu, ale pak musela ze soutěže
odstoupit.
Za ČR nestartoval ani v Cáchách žijící Lukáš
Klouda. Ten stále patří do první světové desítky,
ale od květnového úspěchu ve Wiesbadenu
(2. místo) se na startu žádné světové soutěže neobjevil. Pravděpodobně to se soutěžní
přestávkou myslí vážně. Je otázkou ke
spekulaci, zda neuvažuje i o konci soutěžní kariéry.
V individuálních soutěžích kralovali od
prvních sestav Němci. Ženy ovládla Kristina Boe
(GER) před Nadjou Büttiker (SUI) a krajankou
Corinnou Knauf (GER).
Mezi muži byl nejlepší Thomas Brüsewitz
(GER), druhý skončil Lukas Heppler (SUI) a třetí
Stefan Csandl (AUT).
Týmovou soutěž ovládli Francouzi před
domácími a Rakušany.

Cena Evropy
Skákat se v Cáchách začalo v úterý 12. července. Tradičním prvním vrcholem konkuru je
prestižní Cena Evropy. Ta byla na programu o
den později. Stavitelem parkurů v Cáchách bývá
Frank Rothenberger a letos tomu nebylo jinak.
To, že se v Mekce jezdeckého sportu sešla
elita, Cena Evropy potvrdila. Z 60 startujících
absolvovalo 18 dvojic čistě a z osmičky
bezchybných byl nejrychlejší olympijský vítěz
Kanaďan Eric Lamaze s 13letou hannoverskou
hnědkou FINE LADY 5 (Forsyth). Druhý byl
světový Mr. 1 Simon Delestre s černým hřebcem
QLASSIC BOIS MARGOT (l´Arc de Triomphe)
před belgickým mladíkem Olivierem Philippaertsem se 14letým H&M CHALLENGE V. BEGIJNAKKER Z (Cellano Z).

Kraloval Boyd Exell
Společně s Cenou Evropy se konala i drezurní zkouška soutěže spřežení. Mezi 25 kočáry
nedal nikomu šanci Australan Boyd Exell.
Soutěž čtyřspřeží vyvrcholila v sobotu 16. července maratonem v cášském parku, který
sledovalo tradičně tisíce návštěvníků. I v terénu
byl nejlepší Boyd Exell, kterého ovšem těsně
sledovali dva Holanďané Koos de Ronde
a IJsbrand Chardon.
Nakonec již nedokázal Boyd Exellovi vítězství
nikdo vzít a druhý IJsbrand Chardon z Holandska za ním zaostal o více jak 10 bodů. Třetí
skončil naopak velmi těsně Američan Chester
Weber.
Týmovou soutěž získali Holanďané před
Němci a Belgičany.

Suverénní německá trojice
Ve středu 13. července zahájila i drezura.
První Grand Prix získal sice Hubertus Schmidt
na IMPERIO 3 a společně s ním byli na prvních
pěti místech pouze Němci.
Pozornost diváků byla ovšem zaměřena na
drezurní program CDI05* a ten zahájila GP Preis der Familie Tesch. Zde zvítězila o více než
procento (83,271) Isabell Werth s 11letou
vrankou WEIHEGOLD OLD (Don Schufro)

překvapivě před Kristinou
Bröring
Sprehe
na
DESPERADOS (De Niro).
Protože i třetí v pořadí
byla Němka - Dorothee
Schneider s 10letým tm.
hnědákem SHOWTIME
(Sandro Hit), průběžného
vedení v týmové soutěži
se jasně ujalo Německo.
Suverénkou Grand Prix
Spécial se ovšem v sobotu 16. července stala
Kristina Bröring-Sprehe
s impozantním černým
hřebcem DESPERADOS
FRH (De Niro). Tentokrát
právě ona stanula na čele
německé trojice se ziskem 83,725 % před
Dorothee Schneider a Isabell Werth.
O prvenství Německa
v týmové soutěži (GP +
GPS) tak nebylo pochyb.
Němci zvítězili s převahou
492,598 % před USA
(437,139 %) a Dánskem
(430,418 %).

Foto Dirk Caremans

Týmová soutěž
neláká
Protože CDIO v Cáchách
bylo
poslední
soutěží FEI Nations Cup Ve dvou nejdůležitějších soutěžích CDI Grand Prix a Grand Prix
Dressage Series 2016, Spéciál byla suverénní Kristina Bröring-Sprehe na DESPERADOS
vyhlášeny byly i kompletní
a čtvrtou příčku obsadila Ingrid Klimke.
výsledky Poháru národů po šesti kolech.
S oldenburským hnědákem HORSEWARE
Týmovou soutěž roku 2016 získali jezdci USA
HALE BOB OLD byla nejlepší v krosu.
(51) před Švédskem (47) a Dánskem (40).
S hannoveránkou SAP ESCADA FRH docílila
Závěrečným vítězstvím postoupilo Německo
po vyrovnaných výkonech 46,90 bodu a to
alespoň na 4. příčku (38) před páté Holandsko
stačilo na čtvrté místo.
(29). Již z tohoto pořadí je zřejmé, že týmová
soutěž země, které jinak dominují individuálním
Aktivní Britové
soutěžím, nijak zvláště neláká.
Týmovou soutěž ovládli Australané, kteří
I nedělní Velkou cenu Deutsche Bank Grand
byli v součtech nejlepší jak v drezuře, tak
Prix KÜR vyhrála Kristina Bröring-Sprehe
i parkuru a krosu. Druhé skončilo Německo před
(DESPERADOS FRH) se ziskem 88,825 %.
Irskem.
Opět jí sekundovali její německé kolePro FEI Nations Cup Eventing byla cášská
gyně. Druhá byla Isabell Werth (86,950 %)
soutěž šestým kolem a seriál ještě čekají
a třetí s minimální ztrátou Dorothee Schneider
tříhvězdové soutěže ve Vairano (15. - 18. září,
(86,925 %).
ITA), Waregemu (23. - 25. září, BEL) a Boekelu
Těsně Jung
(6. - 9. října, NED).
Po Cáchách je ve vedení Velká Británie (465)
Všestrannost (CICO3*) přilákala do Cách 42
před Německem (360), Francií (295), Austrálií
světových dvojic. Po drezuře bylo zřejmé, že
německá hegemonie bude narušena jen
(260) a Irskem (250). Velká Británie je zatím
obtížně. V první desítce figurovalo hned sedm
nejaktivnějším účastníkem Poháru národů a boNěmců a krok s nimi držela jen Novozélanďanka
dovala ve všech šesti kolech.
Jonelle Price (FAERIE DIANIMO. První a třetí
Mercedes-Benz Nations Cup
místo patřilo po drezuře Bettině Hoy s koňmi
Přední skokové celky se utkaly v Poháru
SEIGNEUR MEDICOTT a DESIGNER 10).
národů ve čtvrtek 14. července. Od začátku se
Druhý byl na programu parkur a zde si
17 dvojic nepřipsalo
žádné
trestné
body. Foto Dirk Caremans
Jonelle Price měla ovšem
8 bodů a ještě hůře
dopadla s oběma koňmi
Bettina Hoy. Pořadí se tak
začalo měnit a do čela se
vyhoupla Julia Krajewski
(GER) na SAMOURAI DU
THOT. Se stejným výsledkem ji na 2. místě již
těsně sledoval fenomén
světového military Michael Jung s 9letým
valachem FISCHERTAKINOU.
Julia Krajewski ovšem
nenastoupila do nedělního krosu a tak měl Jung
cestu k vítězství otevřenou. V terénu sice
skončil s penalizací 5,20
bodu až na 12. místě, ale
v celkových součtech mu
to o 0,40 bodu stačilo na
prvenství (42,40).
Těsně
druhý
byl
Australan Shane Rose
s bílým holštýnem CP Soutěž všestrannosti získal Michael Jung na FISCHERTAKINOU,
QUALIFIED (42,80). Třetí tentokrát ovšem jen s nejtěsnějším rozdílem
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dařilo především reprezentantům USA. První tři
přešli parkur s nulou a čtvrtý mohl zůstat na
tribuně. Krok s nimi drželi domácí jezdci, kteří
jedinou chybu Christiana Ahlmanna škrtali.
Britové, Francouzi a Belgičané měli čtyři body,
Kanaďané osm. Švýcaři a překvapivě i Holanďané třináct.
Ve druhém kole už to tak jednoznačné nebylo.
McLain Ward s ryzákem ROTHCHILD (Artox)
udělal tři chyby a americký tým nepodržela ani
Elizabeth Madden s belgickým hnědákem
CORTES´C (Randel). Také ona jednou zaváhala
a čtyři body byl i jejich konečný výsledek.
Ve druhém kole byli suverénní Němci. Za
velikého ohlasu ochozů šli všichni čtyři čistě
a zvítězili s nulou.
Žádný bod už také neinkasovali Francouzi
a se čtyřmi body obsadili spolu s Američany
druhou příčku.
Čtvrtí byli s devíti body Britové a pátí se
čtrnácti skončili Švýcaři, kteří ve druhém kole
připisovali jen jediný bod. Belgičané měli
sedmnáct a Kanaďané dvacet. Holanďané
tentokrát s jedenadvaceti body skončili poslední.
Na domácím triumfu se podíleli Christian

Ze zahraničí
Ahlmann s hřebcem EPLEASER VAN´T HEIKE
(For Pleasure) - 8/0, Marcus Ehning s ryzákem
PRET A TUOT (Hiram Chambertin) - 0/0,
Meredith Michaels-Beerbaum s běloušem
FIBONACCI 17 (For Feeling)- 0/0 a Ludger
Beerbaum s ryzákem CASELLO (Casall) - 0/0.
Po soutěži byla oficiálně vyhlášena
olympijská nominace německého týmu.
Meredith Michaels-Beerbaum byla zklamaná,
když se dozvěděla, že čtvrtým členem družstva
bude Daniel Deusser a ona, i přes dvojí nulu
v Poháru národů, bude letos náhradnicí.

Velká cena o milión
Vrcholem cášského festivalu byla Velká cena
s dotací rovný milion Euro. Cáchy jsou součástí
Grand slamu Rolex (Ženeva, Spruce Meadows Calgary) a na startu byli i oba poslední vítězové
příslušných Velkých cen Scott Brash a Steve
Guerdat.
V prvním kole postavil Frank Rothenberger
jeden z nejtěžších parkurů, které byly na
světových kolbištích za posledních deset let
k vidění. Tentokrát to nebyl pověstný dvojskok
přírodních vodních příkopů, kde se lámal

Foto Dirk Caremans

5

chleba. Opět nad nimi stály dva mohutné oxery,
ale až na výjimky jejich negativní kouzlo
pominulo.
Letos byl přetěžký závěr parkuru. Široký
triplebar, následovaný trojskokem, stacionáta –
oxer – stacionáta a po šesti cvalových skocích
další vysoký kolmý skok. Většina koní chybovala
právě zde. K tomu se přidal takřka nestihnutelný
časový limit. Jen tři jezdci překonali tento parkur
bez chyb na překážkách.
Prvním byl domácí jedenatřicetiletý bereiter
Ludgera Beerbauma, Philip Weishaupt s 9letým
holštýnským bílým hřebcem LB CONVALL
(Colman). Jel velmi pozorně, ale jako první
startující nemohl vědět jak extrémně krátký je
předepsaný čas. Doplatil na to dvěma body.
Do času se nevešli ani další dva jezdci,
kterým nic nespadlo. Čtyřiadvacetiletý Švýcar
Martin Fuchs s 10 letým valachem CLOONEY
51 (Cornet Obolensky) a opora holandského
týmu Gerco Schröder s 13letým běloušem
GLOCK´S COGNAC CHAMPBLANC N.O.P.
(Clearway). Po prvním kole tak byli oba ve
vedení s jedním bodem.
Tuto trojici doprovodilo do druhého kola sedm
jezdců se čtyřmi a dalších osm s pěti body. Před
jeho branami zůstala tentokrát velká jména.
Vítěz ze Ženevy Steve Guerdat chyboval na
obou kombinacích a do druhého kola se
nevešel. Scott Brash, který vloni triumfoval ve
Spruce Meadows a je jediným vítězem Grand
Slam, postupoval se čtyřmi body. Jeho šance na
vítězství tak byly nepatrné.

Bez rozeskakování

Ve Velké ceně Cách zvítězil překvapivě Philip Weishaupt na LB CONVALL

Grand Prix Bratislava
U našich východních sousedů proběhl od 22. do 24. července
51. ročník Grand Prix Bratislava. I letos to byla velká společenská
událost, jen po mnoha letech bez Poháru národů. Ten se jezdil
o týden později v hypermoderním areálu v Šamoríně.
Na tradičním slovenském kolbišti se ale české barvy ukázaly.
Standardně nás zde zastupovala Zuzana Zelinková, která to má
do Bratislavy ze Šamorína kousek. Českou společnost jí dělal
Jan Studnička.
Zuzana Zelinková byla vidět v mnoha soutěžích, kde sbírala
s mladšími koňmi umístění. Např. byla čtvrtá na KLEINER LORD
(Lord Z) ve střední tůře (140 cm), či zvítězila mezi 6 a 7letými
koňmi na 7leté EVITA R (Singapore). V nedělním finále střední
tůry (145 cm) pak skončila na 8leté LARIMA (Larimar) s nulou na
4. místě.
Páteční Big Tour absolvovala na LUKA´S NINJA (Ganymed)
s chybou. V sobotní nejtěžší soutěži (160 cm) již prověřila
KLEINER LORD a s 12 body skončila na 13. místě. V GP pak
nastoupil opět LUKA´S NINJA, který dokončil s 8 body (14.).
Jan Studnička startoval na CORCOVADO (Canto) v páteční
Big Tour do 155 cm a dokončil se 17 body. Sobotních 160 cm pak
nedokončil.
Základní parkur nedělní Grand Prix zvládlo šest dvojic
bezchybně. V rozeskakování již byla nula jediná a docílila jí
vítězná Kanaďanka Jaclyn Duff se 14letým belgickým valachem
PATER NOSTER (Parco). Druhá byla německá reprezentantka
Kathrin Müller s 11letou ryzkou FELITIA DH (Querlybet Hero)
před dalším z Kanaďanů Ali Ramsay s 9letou belgickou hnědkou
HERMELIEN VD HOOGHOEV (Tangelo van de Zuuthoeve).

Parkur druhého kola byl výrazně snadnější.
Startovalo se v obráceném pořadí a tentokrát ho
dvě třetiny jezdců přešly s nulou. Byl mezi nimi
i dvoubodový Philip Weishaupt. Proto se
očekávalo, že rozeskakovat se budou Martin
Fuchs a Gerco Schröder, z prvého kola zatížení
pouze jedním bodem. Možná by se to i stalo.
Martin Fuchs ale po suverénním průběhu
podcenil obrat na závěrečný skok a vybočil.
Než se dostal do cíle, naskočilo mu dalších
9 bodů.
Rozeskakování se tak v Cáchách letos
nekonalo a cestu k triumfu měl otevřenou Gerco
Schröder. Až do poslední řady tomu všechno
nasvědčovalo. Zde však GLOCK´S COGNAC
CHAMPBLANC N.O.P. odskočil na mohutný
červený oxer z dálky. Když nedotáhl zadní
bariéru, stadiónem to hlasitě zahučelo.
Jednu z nejprestižnějších světových Velkých
cen tak nečekaně vyhrál Philip Weishaupt. Již
nyní se tak může těšit na zářiový konkůr
v kanadském Spruce Meadows, který je dalším
z trojice konkůrů Grand Slam. Ve hře jsou
statisíce dolarů.
Kompletní výsledky na www.chioaachen.de
Foto Krisztina Hajdu

Po ČR přepisovalo letos historii Maďarsko, když jeho tým při svém domácím CSIO
14. - 17. července v Budapešti poprvé zvítězil v Poháru národů. Ve druhé divizi
Furusiyya Cup vede před závěrečným kolem ve španělském Gijonu Ukrajina, kterou
může ovšem ještě překonat Španělsko, které čeká start v domácím prostředí.

Zahraniční rubriku připravil Václav K. Dvořák
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Reportáže

Mistrovství ČR ....

OH v České televizi

(Pokračování ze str. 3)
Od prvního startu bylo zřejmé, že ani tato
skupina jezdců nebude mít v neděli na růžích
ustláno. Skoky padaly ve větších počtech i
dvojicím, které mohly ještě v sobotu přemýšlet o
medaili či slušném umístění. Pod dvouciferný
výsledek se jako první dostal Vladimír Tretera s
QUENTIN 6 (Quite Capitol, Stáj Tretera) a
součet 17 bodů ho na chvíli posadil do
průběžného čela. Následně překvapil diváky
Miloslav Příhoda s velmi schopným 11letým
běloušem CLEAR JOLIE (Clearway, JK
Sloupno). Dvě chyby na závěr a součet 11 bodů
mu nakonec vynesly 5. místo.
Závěrečnou pětici zahajoval Jiří Papoušek na
JENIFER 4. Ta skočit dovede, ale nakonec ani
ona se chybě nevyhnula. Součet 8 bodů byl ale
dosud nejlepším výsledkem.
Pokračoval Josef Kincl (Stáj Kincl) na 14letém
bělouši CASCAR (Cassini I). I on chyboval jen
jednou a rázem byli dva adepti s osmičkou na
čele.
Marek Klus a CRADO VON WICHENSTEIN
(Contendro I) ze stáje Mustang inkasovali
dvakrát a přebýval jim jeden bod z prvního kola.
Za 9 bodů si z Martinic odvezl flot za čtvrté
místo.
Předposledním startujícím byl Sergej Motygin
(JK Všetice) na 8letém DYLAN (Vigaro). Sergej
i DYLAN dělali co mohli. Menší zkušenosti určitě
velmi schopného koně ale znamenala 10 bodů.
Součet 11 stačil nakonec na 6. příčku.
V té chvíli již bylo jasné, že i tato soutěž se
bez rozeskakování neobejde. V rukách Aleše
Opatrného ovšem bylo, o jakou medaili to bude.
Bezchybný Aleš měl náskok dvou chyb. Ani
v jeho podání se ovšem čistého výsledku diváci
nedočkali. Výsledných pět bodů však stačilo na
sedmé mistrovské zlato pro našeho nejúspěšnějšího skokového jezdce.
Ve hře bylo ovšem ještě stříbro. Rozeskakování zahajující Jiří Papoušek jel
uvolněně a ještě více vynikly schopnosti
JENIFER. Čistě. CASCAR a Josef Kincl se také
snažili a i oni byli v cíli bez chyby. Jiří Papoušek
byl o 0,31s rychlejší a i tady tak barvu kovů dělila
jen malinká skulinka.

Konkurs o mistrovství
Dodejme jen, že i závěr vydařeného
šampionátu byl velmi mokrý a oba rozeskakující
se jezdci startovali v silném dešti. Naštěstí
povrch i celé zázemí je v Martinicích na
vynikající úrovni a tak vše proběhlo hladce. Již
jsme si na mistrovství v Martinicích zvykli. Jak to
bude dále, ovšem uvidíme. Čtyřletá smlouva o
pořadatelství skončila a nyní probíhá na ČJF
konkurs o to, kam budeme v budoucích letech
za šampionáty cestovat. Martinice jsou
pochopitelně také ve hře a tak se nechme
překvapit. Přihlášky do výběrového řízení se
podávají do 31. července.

V pátek 5. září budou zahájeny XXXI.
Olympijské hry. Bohužel české jezdectví se
do Rio de Janeira neprobojovalo. Výsledkem kvalitní spolupráce
jezdeckého
sportu a firmy Equinet
s Českou televizí je,
že přesto připravuje
veřejnoprávní televize
celou řadu přenosů jak
přímých, tak ze záznamu.
Pochopitelně pozice jezdeckého sportu na
obrazovkách České televize je absencí našich
sportovců v Riu handicapována a je možné, že
v případě finálového postupu českých účastníků
může dojít k nepředvídaným časovým souběhům. V tom případě budou mít pochopitelně
úspěšní čeští sportovci přednost.
Zatím ovšem plán vysílání ČT počítá s těmito
přímými vstupy:

Všestrannost

Foto I. Neumannová

Juniorka Franceska Dominik Kolowrat-Krakovská obhájila v Martinicích mistrovský titul
tentokrát již mezi mladými jezdci. Na stříbrném
stupni stanul Václav Nágr a bronz získala
Andrea Halíková.
O deset dní později již byla
Franceska jednou z trojice
českých jezdkyň startujících
na ME v irském Millstreetu.
Zde se od úterý 26. do
neděle 31. července konal
skokový šampionát dětí,
juniorů a mladých jezdců.
ČR vyslala do Irska po
jednom zástupci do každé
kategorie a vedle Francesky startovala ještě
Anna Lani Novák (TAVETA) mezi dětmi a Anna
Kellnerová (CLASSIC) mezi mladými jezdci.
Vedoucím týmu je Markéta Šveňková.
V úterý 26. července zahájily soutěž děti a Anna
Lani Novak vstoupila do soutěže dětí čistým
parkurem (120 cm) a umístila se na 4. místě.
Kompletní výsledky na:
www.millstreet.horse/eu2016/

drezura
SO
6.
NE
7.
kros
PO
8.
parkur
ÚT
9.

srpna vstupy
15:00 - 21:05
srpna záznam
0:30 - 1:00
srpna živě

18:00 - 20:00

srpna živě

19:10 - 20:10

Drezura
GP družstva
ST
10. srpna živě
PÁ
12. srpna živě
jednotlivci
PO
15. srpna živě

19:50 - 20:15
18:10 - 19:00
18:00 - 19:00

Skoky
družstva - finále
ST
17. srpna záznam 18:50 - 21:30
jednotlivci
PÁ
19. srpna živě
18:30 - 19:30

Na internetu komplet
Ve všech uvedených dnech by pak měly být
jezdecké přenosy živě přenášeny kompletně na
internetovém vysílání ČT. Zahajovat se bude
téměř vždy v 15:00 hodin.
Foto K. Návojová

Foto K. Návojová

Foto I. Neumannová

Mistrovství sledoval i emeritní prezident ČJF
Ing. Jaroslav Pecháček

Česká ekipa při slavnostním zahájení
evropského šampionátu v Millstreetu

Anna Lani Novák na TAVETA při svém
úvodním startu na ME umístila na 4. místě
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MČR v Pardubicích kompletně

Drezura má medaili

Na pardubickém závodišti probíhá o tomto víkendu (29. - 31. července)
národní šampionát ve všestrannosti. Organizátor pořádá poprvé v historii
šampionát všech kategorií najednou. Na programu je soutěž o mistrovské
medaile kategorií: pony, děti, junioři, družstva, mladí jezdci i senioři.
Stavitelem tratí je polský designer a bývalý reprezentant Marcin
Konarski. Sportovně technické podmínky předepisují mladším dětem
(10 - 13 let) na pony úroveň pony -ZL- a starším dětem (13 - 16 let) pony
-L-. V rámci obou šampionátů bude také vyhodnocena soutěž na styl
jezdce a stylovým komisařem je Roman Kryzanowski z Polska.
Děti na koních mají předepsánu úroveň -Z-, mladší junioři -ZL- a starší
junioři -L-. Všechny tyto kategorie budou navíc také vyhodnoceny ve
stylové soutěži.
Úrovně -L- je i soutěž družstev. Družstva mohou být smíšená a členy
mohou být junioři, mladí jezdci a senioři.
Mladí jezdci mají předepsánu úroveň CNC* a senioři CNC2*.
Přihlášeno bylo přes 130 koní. Záštitu šampionátu poskytnul ministr
obrany ČR Martin Stropnický.

(Dokončení ze str. 1)
(LAUDA). Stejný výsledek se opakoval i v kvalifikačním kole
šampionátu (Children Team). Po této úloze postupovalo nejlepších
18 dvojic do závěrečného boje, kde se již jezdilo o medaile (Childern
Individual - DJ). Zde skončila naše jezdkyně třetí, když se před ní
dostala ještě reprezentantka Lucemburska Celia Giorgetti na
hanoverské DECOEUR. Smolný byl první start pro Anetu Havlíčkovou,
které se po potlesku na druhém obdélníku dvakrát splašila CE SOIR.
Rozhodčí to ohodnotili jako dvojnásobný omyl a to již dnes znamená 7 % z hodnocení. V konečných součtech se obě naše jezdkyně ocitly
ve druhé polovině výsledkových listin. Kompletní výsledky na
http://resultados.topiberian.com/results.php

Kde budou SJH 2018?
V pátek 22. července oznámila FEI, že od organizátora SJH 2018
v kanadském Bromontu byla přijata žádost o odstoupení pořadatelství.
Kanaďané dostali pořadatelství přiděleno v roce 2014, ale vzhledem
k finančním těžkostem museli přípravné práce ukončit. FEI je nyní
postavena před obtížný úkol v následujícíh měsících nalézt nového
pořadatele, který v krátkém časovém horizontu dokáže osmé Světové
jezdecké hry uspořádat.

CSI2* Knokke
V belgickém městě Knokke-Heist nedaleko Brugge se v červenci konal
třítýdenní CSI různých úrovní. Druhého mítinku v pořadí (CSI2*) se za ČR
zúčastnila i Anna Kellnerová. Svoje působení završila v neděli 17. července na ATESSA (Oklund) třetí příčkou ve finále Silver Tour (140 cm).

Nejmladší účastnice závodů na Ptýrově Anna Helebrantová (v listopadu
jí bude 12 let) na nejmenším koni závodů pony MATEO DI BELLE,
zvítězila v neděli 24. července nejprve mezi 38 startujícícmi v soutěži Z- (limitovaný čas) a pak i ve 100/110, kde porazila 71 soupeřů.

Foto J. Bělohlav

Kvalifikační předkolo na finále Zlaté podkovy ve spřežení se konalo na
pardubickém závodišti ve dnech 9. - 10. července. Na startu se představilo
celkem třicet čtyři vozatajů ve čtyřech soutěžích. Největší počet startujících
měla kompletní soutěž jednospřeží (17). Zde zvítězil Pavel Plch z SK
Apollon (foto). V kategorii dvojspřeží vyhrál Josef Drábek (Hubička
Telnice). Mezi dvojspřežími pony byl nejlepší Erik Zuvač (SK Sportino z.s.)
a v soutěži čtyřspřeží dominoval Zdeněk Jirásek (JK Robousy z.s.).

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

Drezurní šampionát v Ermelo
Ve čtvrtek 28. července byl v holandském Ermelo zahájen Světový
chovatelský šampionát mladých koní v drezuře (World Breeding Dressage
Championships for Young Horses - WBDCYH). Za ČR se účastní Martina
Opočenská s pětiletým WILD CAT) a Hana Vášaryová s pětiletým
SANTOS DUMONT a šestiletým SILKY MOVES. Kompletní výsledky
naleznete na www.ermeloyh.com
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