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51. finále Zlaté
podkovy

Fotoreportáž Jiřího
Bělohlava z jednoho
z nejstarších závodů v ČR.

Dvakrát Skokový 
pohár

Informace o pokračování
Českého skokového poháru, ve
kterém se přidělovaly body
v noční Velké ceně Ptýrova
a ve Velké ceně Plzně.
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Inzerce

Stáj C.E.T.
posiluje

Jak uvedl internetový portál www.world-
ofshowjumping.com dva z koní, které pů-
vodně patřili obviněnému ukrajinskému
oligarchovi Olexandrovi Oniščenkovi, prodal
německý magnát Paul Schockemöhle do
stáje Czech Equestrian Team. S 10letým
belgickým hřebcem GILJANDRO VAN DEN
BOSRAND (Orlando x Clinton I) již Anna
Kellnerová absolvovala první starty na CSI5*
ve švýcarském St. Moritz. Tohoto koně
přivedl do velkého sportu dánský jezdec
Andreas Schou. Později ho v ukrajinských
barvách jezdili Olexander Oniščenko a René
Tebbel. Letos v dubnu startoval ve finále
Světového poháru, kde ho sedlal švédský
jezdec Henrik von Eckermann. Druhým
koněm z tohoto lotu je 11letý ryzák
CALCOURT FALKLUND (Oklund x Do-
minard). Také jeho jezdcem byl ještě v ne-
dávné době Olexander Oniščenko. Před ním
ho jezdil Michael Whitaker.

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

Francie a Nick Skelton
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V neděli 21. srpna skončily v Riu hry XXXI. olympiády. Jezdecká soutěž jednotlivců již sice není
závěrečnou soutěží. Toto výsadní postavení si držela až do OH 1980 v Moskvě. Po ní již uzavírali
program her maratonští běžci. S touto výsadou byla spojena i tradice skokového finále na hlavním
stadionu. Naposledy to tedy bylo v Lužnikách. V Los Angeles pořadatelé tradici porušili s odkazem
na smog v centru města a od té doby se již koně na centrální stadion nevrátili. I tak se 
ovšem po skokovém finále jednotlivců mnoho medailí nerozděluje. Skoková soutěž 
jednotlivců tak stále patří k vyvrcholení her.

GILJANDRO VAN DEN BOSRAND a Andreas
Schou

Podruhé Francie
S OH 2016 jsme se v Jezdci č. 12 rozloučili

ve druhém kole soutěže týmů. Po prvním kole
byly na čele s nulou na kontě Brazílie, Německo,
Holandsko a USA. V těsném závěsu následovala
Francie s jedním bodem. Do druhého kola ještě
postoupili se čtyřmi body Kanaďané a s osmi body
Švýcaři a Švédové. 

Druhé kolo týmové soutěže bylo současně
i třetí kvalifikací. Vedle členů národních týmů k ní
nastoupilo i osmnáct nejlepších jednotlivců. 

Parkur, který Guilherme Jorge postavil do
druhého kola Poháru národů, patřil k tomu
nejtěžšímu, co se na OH skákalo. Vše navíc
ztěžoval přísný časový limit. Vešlo se do něj jen
patnáct ze čtyřiceti šesti startujících.

Povážlivě narůstat začala konta Holanďanů,
Švýcarů a Švédů. Problémy měli i Brazilci. 

Zase Rozier
Výborní však byli Francouzi. Nejprve se

Philippe Rozier s 11letým bílým hřebcem
RAHOTEP DE TOSCANE jen o málo nevešel do
času. Na to šel Kevin Staut s 15letým ryzákem
REVEUR DE HURTEBISE H D C čistě. Třetí
Roger-Yves Bost s 10letou ryzkou SYDNEY UNE
PRINCE na překážkách také nechyboval, ale také
inkasoval bod za čas.

V tu chvíli bylo jisté, že je již nikdo nedožene.
Pénélope Leprevost s klisnou FLORA DE
MARIPOSA už startovat nemusela. Reprezentanti

galského kohouta dokončili obě kola s pouhými
třemi body. Pro Francii to znamenalo teprve druhé
týmové zlato ve skokové soutěži OH. První
získala v roce 1976 v Montrealu. Tehdy u toho byl
Marcel Rozier, pozdější úspěšný trenér. Letos se
na zlatém úspěchu podílel jeho syn Philippe
Rozier.

Cesta k francouzskému triumfu však zdaleka
nebyla jednoznačná. Těsně před zahájením
olympijských soutěží musel pro zranění koně
opustit tým světový jezdec č. 2 Simon Delestre. 

Dalším oslabením byl smolný pád jedné z nej-
větších favoritek OH Pénélope Leprevost v 1. kva-
lifikaci jednotlivců. V prvním týmovém kole však
čistým výsledkem Francii pomohla. Skvělou
volbou byl i vybraný náhradník Philippe Rozier. 

Stříbrnou medaili získali s pěti body pouze ve
třech startující reprezentanti USA. Kent Farrington
se 14letým hnědákem VOYEUR měl jeden bod.
Lucy Davis se 14letým ryzákem BARRON
chybovala jen uprostřed trojskoku a McLain Ward
s 10letou hnědkou HH AZUR zůstal čistý.
Elizabeth Madden startovat nemohla, protože
CORTES C nebyl zcela v pořádku.

Dramaticky se odehrával souboj o bronzovou
medaili. V průběhu druhého kola se zdálo, že přes
čtyři body z předešlého dne k ní mají nejblíže
Kanaďané. Dva z nich šli čistě a ve druhém kole
připisovali jen čtyři body.

Francie v Riu podruhé na čele týmové jezdecké soutěže před USA a Německem

Foto FEI/A. Bronkhorst
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V Číně to s jezdectvím myslí skutečně vážně a ve dnech 2. - 4. září probíhá v Pekingu na centrálním olympijském stadionu Ptačí hnízdo již šestý ročník
Longines Beijing Masters. Vedle 80 čínských jezdců se na mítinku objeví i desítka nejlepších jezdců světa: Ahlmann, Christian (GER), Beerbaum,
Ludger (GER), Bost, Roger-Yves (FRA), Delestre, Simon (FRA), Dubbeldam, Jeroen (NED), Kutscher, Marco (GER), Richard, Jane (SUI), Schröder,
Gerco (NED), Wathelet, Gregory (BEL), Whitaker, John (GB). Veškeré podrobnosti naleznete na www.beijingmasters.com

Mistrovské Zduchovice
Po dva víkendy po sobě ožil areál ve Zduchovicích národními

šampionáty. Ve dnech 11. - 14. srpna zde soutěžili jezdci na pony jak ve
skákání, tak v drezuře a o týden později ve dnech 18. - 21. srpna se zde
konal drezurní šampionát všech kategorií včetně kategorie paradrezura.

V drezurním šampionátu seniorů (-IM I+IM I+ vIM I-) se pak na trůn roku
2016 usadila Libuše Mencke (TJ Equus Kinsky - dole), kterou v ČR
známe pod dívčím jménem Půlpánová. Ta s koněm SYRIO přicestovala
ze severu Německa, kde nyní žije. S průměrným výsledkem 70,235%
dokázala těsně porazit Terezu Hábovou na DJAZZ F (TJ Žižka Praha).
Bronzovou příčku pak obsadil Fabricio Sigismondi na DIAMOND
DAVIDOWSS (Dressage Academy).

Mistryní ve skákání na pony do 135 cm v kategorii dětí do 12 let se
stala Eliška Hasnédlová na KEWIN 1 (JK Mělník - vlevo). V obou
kategoriích pak byla spokojena Anna Helebrantová na MATEO DI
BELLE (LH Praha). Ta mezi mladšími dětmi na pony B zvítězila ve
skokové soutěži a ve stejné drezurní kategorii si odnesla bronz. Stala
se tak pravděpodobně první dvojicí, která v jednom roce získala
národní medaili jak ve skákání, tak v drezuře.

Nastja je již v Riu
Ve čtvrtek 1. září ráno ve 4:00 odletěla s českou výpravou pa-

ralympiků Anastasja Vištalová (dole) a manažerka drezurní komise
Renata Habásková na paralympijské hry do Rio de Janeira. LATA
BRANDYS cestovala v průběhu čtvrtka a pátku na letiště v belgickém
Liege, odkud odlétá koňským speciálem v pátek v noci do Brazílie. Celá
výprava se pak vrací zpět do ČR 20. září.

Foto archiv Jezdce
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51. finále Zlaté podkovy
V Humpolci se ve dnech 19. - 21. srpna konalo 51. finále Zlaté podkovy.

Na startu celkem osmi soutěží všestrannosti se objevilo téměř 100 star-
tujících, soutěže spřežení přivítaly 30 účastníků.

Pořadatelé tradičně zvládali program organizačně dobře, ale soutěže
všestrannosti přerušil nepříjemný pád jezdec a koně, po kterém musela být
soutěž přerušena a na závodišti dosedl i vrtulník záchranné služby. Přes
vážné zranění není jezdkyně v ohrožení života a poranění 
pravděpodobně nebude mít ani žádné zdravotní následky. 

Foto J. Bělohlav

Vítězem Zlaté podkovy (CNC2*) se mezi 12 dvojicemi stal Petr Molík na
MONKEY OSCAR (JS MoKa Popelištná)

Foto J. Bělohlav

Čtyřspřeží (CAN3*) bylo v Humpolci pět a poměrně jistě zvítězil Jaroslav
Juráň (Juráň-Valentino)

Foto J. Bělohlav

Soutěž pony (-L-) zvládla nejlépe Natalia Tarabini na SONY 4 (JK Koloděje)
Kompletní výsledky na www.zlatapodkova.cz

V areálu Pferdesport Wintermühle se ve dnech 5. až 7. srpna konal
třetí ročník Evropského šampionátu lusitánských koni. Poprvé se
zúčastnila se skromnou výpravou i Česká republika. V drezuře nás
reprezentovaly Mgr. Pavla Rubíčková s hřebci XANGAI
a FANTASTICO a Barbora Linhartová s hřebcem DUQUE II D'ATELA.
Ve skocích to byla opět DUQUE II D'ATELA, ale tentokrát v sedle
s Tomášem Hůlkou. V páteční malé drezurní tůře skončila Pavla
Rubíčková s šestiletým FANTASTICO na druhém mistě a ve velké
drezurní túře pak byla na XANGAI třetí. Barbora Linhartová a DUQUE
II D'ATELA byli ve střední túře sedmí. V pátek byl DUQUE II D'ATELA
navíc uznán plemeníkem s druhým nevyšším hodnocením. V sobotu
všichni naši drezurní zástupci výkony zopakovali. Sobotní program
pak pokračoval parkurem, kde skončil DUQUE II D'ATELA s Tomášem
Hůlkou třetí (foto). Poslední den šampionátu jsme získali nejprve
druhou příčku v drezurní Big Tour (Pavla Rubíčková - XANGAI)
a Tomáš Hůlka skončil druhý mezi skokany. Jan Suchánek

Šampionát v Bredě
Třemi spřeženími je na světovém šampionátu v Bredě zastoupena

Česká republika. Do Holandska odcestovali naši vozatajové v neděli
28. srpna a světové mistrovství se koná ve dnech 31. srpna až 4. září.
Českou vlajku reprezentuje tým sestavený z trojice jezdců Nesvačilů.
Celkem je na startu 56 spřežení.

Všechna naše spřežení prošla bez problémů středeční kondiční
zkouškou. Radek Nesvačil zahájil drezurní zkouškou ve čtvrtek, otec
a syn Jiří Nesvačilovi si vylosovali drezuru v pátek.

Výsledky z Bredy naleznete na www.hoefnet.nl

Tři zlaté medaile si ze evropského šampionátu pony odvezla německá
jezdkyně Lucie-Anouk Baumgürtel a MASSIMILIANO 3. Dvojice
získala prvenství v individuální drezurní soutěži, volné jízdě i jako
členka německého drezurního týmu. Evropský šampionát ve skákání,
drezuře i všestrannosti se konal ve dnech 17. - 21. srpna v dánském
Vilhelmsborgu bez účasti jezdců z ČR. Kompletní výsledky na
http://ec.equilive.dk

Foto FEI/Sanne Kolind



Beerbaum. Hned na prvním skoku přivedla
bělouše FIBONACCI 17 do těžko řešitelné situace
a mohla být ráda, že pád do překážky neskončil
karambolem. Sice nespadla, ale zvedla ruku
a v soutěži nepokračovala.

Druhé finálové kolo bylo pro koně a jezdce
pátým parkurem. Rozhodně nebylo nijak odpo-
činkové. Startovalo dvacet sedm jezdců. I když se
první startující Lucianě Diniz závěrečné kolo
podařilo, další výkony ukázaly, že rozeskakování
o kovy nemusí být nijak rozsáhlé. Závěr
startujících byl ovšem skutečným extraktem
světové elity a dvě nuly se podařily šesti dvojicím.

Dubbeldamovi chybělo 10 cm
Kopec smůly měl úřadující mistr světa a Evropy

Jeroen Dubbeldam. O možnost bojovat o medaile
ho připravily dvě setiny sekundy překročeného
času.

Nevděčnou úlohu prvního jezdce
v rozeskakování měl legendární
Brit Nick Skelton se 13letým
hřebcem BIG STAR. Jel na hranici
optimálního rizika, podařilo se mu
třikrát dobře zkrátit. Konkurenty
dostal pod tlak, ale medaile v té
chvíli byla ještě hodně daleko.

Následoval obhájce zlata z Lon-
dýna Švýcar Steve Guerdat
s 15letým hnědákem NINO DES
BUISSONNETS. Bohužel, sen
o obhajobě titulu se rozplynul hned
na prvním skoku. Ostatní překážky
překonal s jistotou, ale čtyři body ho
odsunuly na 2. průběžnou příčku.
V té chvíli se nezdálo, že by to na
medaili mělo být málo.

V elitní společnosti rozeskaku-
jících se ocitl i katarský šejk Ali Bin
Khalid Al Thani se skvělým 11letým
hnědákem FIRST DEVISION.
Neunesl ovšem tíhu okamžiku
a vedle širokého oxeru nad vodním
příkopem mu spadl i závěrečný
skok. 

Pak nastoupil americký rychlík
Kent Farrington se 14letým ho-

landským hnědákem VOYEUR. Stejně jako Steve
Guerdat měl smůlu hned na první překážce. Jemu
ovšem navíc spadla i bariéra ze závěrečného
oxeru.

Zbývali tak již pouze dva jezdci. Bylo jasné, že
pokud dokáží jít čistě, mají stupně vítězů
zaručené. Prvnímu ze dvojice se to podařilo.
Čtyřiačtyřicetiletý Švéd Peder Fredricson
s 10letým hnědákem ALL IN zajel perfektně,
stejně jako všechna předchozí kola. Na čas Nicka
Skeltona mu sice půl sekundy chybělo, ale tento
parkur nakonec znamenal stříbrnou medaili.
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Francie a Nick ...

Beerbaum se rozloučil skvěle
Na první pohled se nijak zvlášť nedařilo

favorizovaným Němcům. Po třech jezdcích měli již
osm bodů jistých a dalších pět by potřebovali
smazat. Do rozeskakování o bronz je mohl
posunout pouze bezchybný parkur posledního
z týmu Ludgera Beerbauma. Naštěstí je právě
Ludger Beerbaum, startující na 13letém CA-
SELLO, skutečně ostřílený matador. Později se
novinářům svěřil, si zakázal připouštět jakoukoli
odpovědnost a soustředil se pouze na sebe a své-
ho koně. Ludger své krajany nezklamal a parkur
zajel s precizností sobě vlastní. Oba týmy tak
končily s osmi body. 

Foto FEI/R. Juilliart

Stříbrný Švéd  Peder Fredricson s 10letým hnědákem ALL IN byl ozdobou olympijského turnaje

Foto FEI/D. Caremans

Foto FEI/A. Bronkhorst

Rozeskakování zahajovali Kanaďané a hned
první z nich, Yann Candele s hannoveránem
FIRST CHOICE, jednou zaváhal. Tiffany Foster
s vraníkem TRIPPLE X však zůstala bez chyby.
Mezi tím Christian Ahlmann s hřebcem
TALOUBET Z a následně i Meredith Michaels-
Beerbaum s běloušem FIBONACCI měli nulu. 

Čisté konto s 9letým hnědákem HEROS poté
neudržela dcera legendárního Kanaďana Iana
Millara, Amy Millar. Kolbiště opouštěla se čtyřmi
body a to bylo pro Kanaďany zlé. V té chvíli je ve
hře mohlo udržet, pouze pokud by chyboval i
Daniel Deusser s ryzákem FIRST CLASS. To se
však nestalo, Deusser byl bez chyby a Němci
mohli slavit.

Na smutné Kanaďany zbyla z medailí jen ta
bramborová. Pátou příčku se třinácti body obsadili
Brazilci a Švýcaři s patnácti body byli šestí. Na
sedmém místě s osmnácti body skončili Švédové
a Holanďané. Rozhodnuto bylo i o 35 postu-
pujících do pátečního finále.

Odpočinkový čtvrtek tak rozčeřila pouze zpráva
Ludger Beerbauma, který se definitivně rozloučil
s německou reprezentací. V té figuroval téměř
30 let a na OH v Riu prohlásil, že tento start byl
jeho závěrečným týmovým vystoupením.

Znovu od nuly
Finále jednotlivců se jezdilo po dni odpočinku

a skládalo se ze dvou kol. Postoupilo do něj
35 nejlepších ze všech tří doposud odježděných
kvalifikací. Pouze Ludger Beerbaum z bron-
zového týmu Německa a Švýcarka Janika
Sprunger měli smůlu. Oběma by sice nasbírané
body na finále stačily, ale dál je nepustilo pravidlo
maximálně tří finalistů z každé země.

Technické podmínky olympijské soutěže jed-
notlivců jsou specifické a finále se jezdí od nuly.
Všechny chyby tak byly  zapomenuty. 

Parkury náročností plně odpovídaly významu
soutěže a ve startovním poli byl výkvět světového
jezdectví. Prvním kolem prošlo třináct jezdců
s nulou, dva s jedním a dvanáct jezdců se čtyřmi
body.

Pro jezdce, kteří udělali dvě a více chyb, soutěž
skončila. Překvapením byla Meredith Michaels-

Posledním startujícím byl jediný jezdec, který
v žádném z pěti absolvovaných parkurů ne-
inkasoval ani jeden trestný bod. Byl to další
z velkých favoritů, olympijský vítěz z Hong Kongu,
Kanaďan Eric Lamaze s 13letou hannoverskou
hnědkou FINE LADY 5. Bylo ovšem jasné, že ten
se s jízdou „na jistotu” nespokojí. Kanaďan to
potvrdil. Jel razantně a velmi rychle. Ovšem z ri-
zika vyplynula i jeho jediná olympijská chyba.
Předposlední úzkou stacionátu najel v tempu
hodně zešikma a to rozhodlo. Čas měl ze všech
nejrychlejší. Co se nepodařilo s týmem, tak
dokázal jako jednotlivec a pro Kanadu získal
bronzovou medaili. Čtvrtou příčku obsadil Steve
Guerdat, Kent Farrington byl pátý a Katarský šejk
Al Thani šestý.

Od všestrannosti na parkur
Stříbrný Peder Fredricson se svých prvních

olympijských her zúčastnil už v roce 1992 v Bar-
celoně. Nebylo to však ve skákání ale ve
všestrannosti. Na koni HILLY TRIP obsadil tehdy
14. příčku. V Riu byl skutečnou ozdobou soutěže
jednotlivců.

Erik Lamaze se po riskantní jízdě musel
spokojit s bronzem

Ludger Beerbaum se v Riu rozloučil bronzovou medailí s ně-
meckou týmovou reprezentací
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Zahraniční rubriku připravil Václav K. Dvořák

Foto FEI/X. Margaride

Vítězný tým Velké Británie v Gijónu tvořil (zleva) Tim Stockdale, Joe Whitaker, šéf ekipy Tony
Newberry, Samuel Hutton a Robert Bevis

Furusiyya FEI Nations Cup definitivně

Konečné pořadí 2. evropské divize Furusiyya
FEI Nations Cup Jumping 2016 po
závěrečném 7. kole: 1. Ukrajina – 390;
2. Španělsko – 360; 3. Rakousko – 285;
4. Norsko – 234,5; 5. Dánsko – 210; 6. Polsko –
192,5; 6. Maďarsko – 192,5; 8. Lucembursko –
160; 9. Rusko – 155; 10. Portugalsko – 132,5;
11. Turecko – 82,5; 12. Finsko – 55; 13. Slo-
vinsko – 35; 14. Slovensko – 0; 14. Bulharsko – 0

Pořadí týmů při CSIO v Gijón: 1. Velká Británie
– 16, 2. Španělsko – 17, 3. Holandsko – 20,
4. Švýcarsko – 22, 5. Kanada – 24, 6. Itálie – 25,
7. Francie – 29, 8. Irsko – 37.

Poslední kolo 2. evropské divize Furusiyya
FEI Nations Cup se jelo v sobotu 27. srpna
v rámci 74. ročníku mezinárodních závodů ve
španělském Gijónu. V soutěži se představilo
dvanáct národů, ale jen Norsko, Portugalsko
a Španělsko soutěžily o závěrečné body do
tabulky států zařazených ve 2. divizi Furusiyya
Cup. Ve většině družstev dostali příležitost
pohárové reprezentace mladí a méně známí
jezdci. Ti ostřílenější zase většinou zkoušeli
méně rutinované koně. Parkur na tradičním
travnatém kolbišti stavěl domácí designer
Avelino Rodriguez-Miravalles.

Kurz jak se ukázalo, byl pro přítomné jezdce
dost obtížný. V prvním kole se jen čtyřem ze
čtyřiceti sedmi členného startovního pole
podařilo přejít přes parkur s nulou. V polovině
soutěže vedli se čtyřmi body Britové. Kanaďané
měli dvanáct a Švýcaři čtrnáct bodů. Následovali
Francouzi a Holanďané se šestnácti body
a domácí Španělé, stejně jako Italové a Irové,
měli sedmnáct. To bylo osm týmů postupujících
do druhého kola. Devátí skončili ve třech
startující Egypťané (17), desátí byli Mexičané
(21), jedenáctí Portugalci (25) a dvanáctí
Norové (34).

Výborní Španělé
Ve druhém kole se za velké podpory publika

pokusili o zvrat nepříznivého vývoje soutěže
domácí reprezentanti. Krásné čisté parkury
předvedli postupně Eduardo Alvarez Aznar
s 11letým běloušem FIDUX (Malito de Reves),
Gerardo Menendez s 11letým hřebcem
CASSINO DC (Cassini I) i Sergio Alvarez Moya
s holandským hnědákem ARRAYAN (Baloubet
du Rouet).

Španělé tak zůstali na sedmnácti bodech,
zatímco doposud vedoucím Britům se konto
povážlivě zvětšovalo. Zachránit britské vítězství
mohl pouze závěrečný jezdec, padesátiletý
Robert Bevis, s 15letým ryzákem COURTNEY Z
(Chellano Z). Nemohl si ovšem dovolit vůbec
žádnou penalizaci. Již jeden bod by znamenal
rozeskakování.

Robert Bevis to zvládnul perfektně a Britové
se šestnácti body vítězství uhájili. Spolu s ním
se na tom podíleli Tim Stockdale s hnědkou
FLEUR DE L'AUBE (Thunder van de
Zuuthoeve), Joe Whitaker s 11letou LOLA V
(Locarno 62) a Samuel Hutton s 9letým
hřebcem HAPPYDAM (Quidam de Revel). Joe
Whitaker je synem Stevena Whitakera a John
s Michaelem jsou jeho strýcové. Má ještě
známější sestru Ellen.

Obě kola s nulovým výsledkem zvládla pouze
Kanaďanka Elizabeth Gingras s holandským
běloušem ZILVERSPRINGS (Silverstone). Za
druhé místo získali Španělé do tabulky plný
počet bodů a upevnili svoji konečnou druhou
příčku. To znamená, že jsou spolu s vítěznými
Ukrajinci, kvalifikováni do finále Furusiyya FEI
Nations Cup. To se koná v září v Barceloně.
Tam se také rozhodne, který z těchto týmů
postoupí v následující sezóně do 1. evropské
divize. 
Kompletní výsledky na http://hipico.gijon.es/

Jak to bude v Barceloně
Finále v Barceloně se koná 22. - 25. září. Klíč

pro budoucí soutěž nejlepších světových celků
vrací počet na osm států. Ze soutěží se loučí
arabské peníze a zatím nebylo ohlášeno, jak se
1. divize Poháru národů bude od sezóny 2017
jmenovat. 

Výsledky 1. divize určily, že ze soutěže
vypadla Velká Británie, Belgie a ČR. První divize
2017 tak bude určena celkům Holandska, Irska,
Německa, Švýcarska, Švédska, Francie a Itálie.
Pozice těchto států je jistá bez ohledu na
umístění v Barceloně. Osmičku ovšem doplní
právě v Barceloně lépe umístěný tým ze dvojice
Ukrajina a Španělsko. 

Sedm olympijských pokusů
Králem skokové soutěže se však stal

osmapadesátiletý Nick Skelton. Na zlato se
stejným koněm aspiroval už před čtyřmi lety
v Londýně. Podařilo se mu tehdy zvítězit s týmem,
ale v individuální soutěži po jedné finálové chybě
obsadil 5. příčku. Letos byl už na své sedmé
olympiádě. Během dlouhé kariéry se mu
nevyhnuly ani velmi vážné úrazy. Před šestnácti
lety si při pádu poranil páteř a dokonce již oznámil
konec kariéry. Jen se mu ovšem ulevilo, rychle
si to rozmyslel. Před časem absolvoval i ná-
hradu kyčelního kloubu. Se zdravotními pro-
blémy se potýkal i BIG STAR, ale po takřka
dvouleté rekonvalescenci se do sportu vrátil.
Odměnou za tyto trampoty se stala zlatá
olympijská medaile.

Pochvala pro stavitele
Skokové soutěže v Riu měly vynikající úroveň.

Velkou měrou k tomu přispěly i parkury domácího
stavitele Guilherme Jorge. Šest medailí, dvě zlaté,
dvě stříbrné a dvě bronzové, si z jezdeckých
soutěží odvezli Němci. Velká Británie stejně jako
Francie získaly dvě zlata a jedno stříbro. Jedna
stříbrná a jedna bronzová medaile putovala do
USA. Švédové mají stříbro a Kanaďané
s Australany bronz.

Hry v Riu připsaly další vynikající kapitolu do
historie olympijského jezdectví. Přes výbornou
úroveň bylo ovšem znát, že v jižní Americe není
jezdectví ústředním sportem a oproti Londýnu byla

návštěvnost výrazně nižší. Po celém světě sledovaly
jezdecké soutěže desítky milionů diváku u televizních
obrazovek. V ČR jsme měli štěstí na dobré vysílací

časy a jezdectví bylo přenášeno v těch nejlepších.
Bylo by zajímavé vědět, zda popularitu jezdectví
u nás dokládá i sledovanost přenosů.

Foto FEI/D. Caremans

Nick Skelton se stal olympijským vítězem ve svých 58 letech



Postříbřený
Papoušek

Ten je letos na druhém
místě až příliš často.
Vedle Velkých cen ČSP
v Plzni, v Ptýrově a ve
Zduchovicích obsadil i při
nedávném Memoriálu
Jana Papouška a mistrov-
ství České republiky se-
niorů v Martinicích. 

Třetí byl tentokrát
Rudolf Doležal na PEG-
GY SUE (Hřebčín Suchá),
který je opět i v ročníku
2016 jedním z nejúspěš-
nějších. Do Plzně přijel
pouze na Velkou cenu
a bodoval již po páté.
Není se co divit, že se drží
v nejlepší čtveřici.

Bezkonkurenční
Klus

Před závěrečnými třemi
koly (Frenštát, Hořovice,
Olomouc) je v elitní sku-
pině s 39 body na spo-
lečném 3. místě s Jiřím
Papouškem a Jiřím Lu-
žou. Lepší než oni je již pouze druhý Jaroslav
Jindra (44) a bezkonkurenčně vedoucí Marek
Klus (66).

Ještě ale není nic rozhodnuto. Na dalších
místech se na nejlepší tlačí šestý Aleš Opatrný
(36) a dále pak Jan Štětina s Jiřím Hruškou (35).
Bez šance na finále není ani Ladislav Arient
s 34 body.

Amatéři, junioři, U25
Vedle žebříčku ČSP začíná být jasněji

i o budoucích finalistech dalších seriálů. Na čele
skupiny U25 se usadila šestkrát bodující
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Dvakrát Skokový pohár
Večerní Ptýrov

V uplynulých týdnech byly napsány další dvě
kapitoly Českého skokového poháru. Na Ptý-
rově vyvrcholilo vše již v sobotu 20. srpna,
protože Velká cena, letos s příznačným názvem
eLed, se jezdila pod umělým osvětlením. Horký
den nalákal na letní večer opět řadu diváků.

Teprve čtvrtý jezdec od konce 35členného
pole, Marek Klus na CARISON (JK Mustang),
zvládl základní kurs (-T*-) bezchybně. Jeho pří-
kladu následoval Jaroslav Jindra na QUENTIN
DONTH-M (Stáj Jindra) a to bylo vše.

Do finále se tak postupovalo i se čtyřmi body
a před jeho branami zůstal jediný nejpomalejší
„čtyřkař” olomoucký Ladislav Vachutka
(TAKTIKA-H). 

Ve finále viděli čisté výkony diváci tři, ale
pouze Marek Klus čisté konto udržel. Nakonec
získal druhé místo na stupních vítězů ve finále
bezchybný Jiří Papoušek na JENIFER 4 (Srnín)
před chybujícím Jaroslavem Jindrou. Těsně pod
stupněmi zůstala ve finále také bezchybná
Tereza Mücková na CONTROL ME Karsit
(Nymburk - Hořátev).

Šestkrát Jiří Luža
Ani ve  Velké ceně Plzně (-T*-) nebylo mnoho

bezchybných. Celkem nastoupilo 19 dvojic. V
základním kole byl ale čistý pouze Jiří Luža na
ZENT-S (Schneider Plzeň) a bezchybný byl i
jeho stájový kolega Jan Štětina s DOUGLAS-S.
Do finále tak postupovali i všichni jezdci s
jednou chybou a desátá pozice zbyla i na
Vladimíra Janču (SNASNU) s osmi.

Ve finále pak byly čtyři čisté výsledky. První
místo po základním parkuru neudržel Jan
Štětina a po dvou shozeních skončil pátý. Před
ním se seřadila čtveřice ve finále bezchybných.
Pro další prvenství v ČSP si dojel i napodruhé
čistý Jiří Luža a o pořadí za ním rozhodoval
finálový čas. 

Jiří Luža si vítězstvím ve Velké ceně připsal v
Plzni již šesté prvenství a tentokrát skutečně
vyhrál téměř všechno.

Stříbrná pozice zbyla ve Velké ceně opět na
Jiřího Papouška s JENIFER 4 (Srnín).

Foto K. Návojová

Velkou cenu Plzně vyhrál Jiří Luža na ZENT-
S (Schneider Plzeň)

Foto K. Návojová

Na Ptýrově se z letošního druhého vítězství radoval Marek Klus, který
si tak upevnil průběžné vedení v ČSP

Michaela Refková (Easy Jump Team) s 94 body
se slušným odstupen na druhého Ladislava
Vachutku (81).

Stejně pevnou pozici má v Czech junior Team
Markéta Miková (JK Mělník), která vede s 87 bo-
dy před Lindou Portychovou a Annou Lani
Novak s náskokem 17 bodů.

A konečně mezi amatéry je po osmi kolech
nejúspěšnější Leona Chladníčková (Equine
Olomouc).

Český skokový pohár pokračuje ve Frenštátu
pod Radhoštěm 9. - 11. září.

Czech Equestrian
Masters v Martinicích

Ve dnech 8. - 11. září se v Martinicích koná
Czech Equestrian Masters při kterém se
představí národní jezdecká elita v disiplínách
drezura, skoky a pony. Součástí programu, ve
kterém nebudou chybět ani týmové soutěže,
bude i jezdecká show – American Miniatur
Horses Show a „Koně v proměnách staletí“

Kromě podrobného programu všech
soutěních dní najdete na webových stránkách
CEM také finální rozpis všech jezdeckých
soutěží.

Veškeré informace naleznete na
www.czechequestrianmasters.cz. 

Po třinácté do Ctěnic
Ve stejný termín jako pražský Hoby přebor se

koná v zámeckém areálu Ctěnice v Praze 9 -
Vinoři 13. ročník skokových závodů pro jezdce
na pony O Pohár hl. města Prahy. Na programu
budou opět tři soutěže ponyhandicapy stupňů -
Z-, -ZL- a -L-.Celková dotace závodů je 6 350,- Kč
a rozpis naleznete na on-line přihlašovacím
systému ČJF. Uzávěrka přihlášek je 30. září.

Festival a finále KMK
ve Zduchovicích

První zářijový víkend patří ve Zduchovicích
finále KMK, které se koná v rámci Festivalu
mladých koní. Na programu jsou ročníková
srovnání skokových i drezurních koní, přehlídka
tříletých klisen a hříbat.

Součástí programu bude v sobotu 3. září
i Galavečer KMK, který se koná od 20:00 hodin
v jezdecké hale ve Zduchovicích. Součástí
programu bude i dvoukolová skoková ukázka
koní plemene ČT, vozatajská čtverylka, či dre-
zurní Kür.

Celková dotace letošního Derby je
24 000,-  Kč – a pro vítěze je připravena výhra
10 000,- Kč.

O týden dříve - 1. října pak pořádá Pražský
jezdecký klub Gabrielka ve spolupráci s OV
Praha „Hoby přebor oblasti Praha“. Jedná se o
2. ročník přeboru nelicentovaných jezdců ve
dvou věkových kategoriích do a nad 18 let.

Informace o závodech najdete na
www.gabrielka.wbs.cz

10 let skokového
Derby Na Gabrielce
Závěr skokové sezony na otevřeném kolbišti

bude patřit v Praze již 10. ročníku „Pražského
skokového Derby“. Letošní ročník se koná
8. října v jezdeckém areálu Pražského
JK Gabrielka. Tradice terénních parkurů
navázala na soutěže všestrannosti, pro které byl
v sedmdesátých letech využíván v Praze
nebývale rozmanitý terén na okraji Šáreckého
údolí.

Současný „Derby“ závod s délkou trasy přes
1000 m s parkurovými  skoky výšky 120 cm
a terénními skoky výšky 110 cm, se stal již
nedílnou součástí jezdeckého kalendáře oblasti
Praha.
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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

Ve věku 82 let zemřel v Písku 20. srpna
MVDr. Pavel Sedláček. Jeho jméno bylo po
mnoho let spojeno se Zemským hřebčincem
v Písku, kde nastoupil jako veterinář již v roce
1958. Mezi lety 1960 - 1964 pak působil
i v Tlumačově, ale pak se opět vrátil do Písku
a již Zemský hřebčinec neopustil. Po mnoho
let byl hřebčinským veterinářem a vedoucím
obchodní stáje. V letech 1991 až 1993 za-
stával i pozici ředitele. Především jeho záslu-
hou zdobí nyní nádvoří hřebčince kůň
sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka, kte-
rou do hřebčince zapůjčila Národní galerie.

Září je tradičně v ČR ve znamení dvou největších výstav koní. Ve dnech
3. - 4. září se koná v Pardubicích výstava Koně v akci a ve dnech 23. - 25.
září je na programu 23. ročník výstavy Kůň 2016. Na výstavě v Lysé bude
představeno opět přes 120 koní 20 plemen a v pátek a sobotu nebude
chybět večerní show. Organizátoři letošního ročníku Kůň 2016 připomenou
především společnou hipologickou historii střední Evropy a představena
budou všechna plemena spojená s Rakousko-Uherskou monarchií.

Dva pražští sedmdesátníci
Konec letošního léta je příležitostí k oslavě dvou významných příslušníků jezdecké

společnosti. Sedmdesáté narozeniny slaví Alois Starosta a Ing. Jan Žižka.

Alois Starosta se narodil 30. srpna a začal
svoji jezdeckou kariéru v šedesátých letech
v TJ Žižka Praha. Jeho jméno je ovšem
spojeno především s TJ Lokomotiva
Vršovice, kde byl zakladatel jezdeckého
oddílu a jeho mnohaletým předsedou. Jeho
soutěžní kariéra je spojena především s bě-
loušem RIVAL, se kterým byl členem
reprezentačního týmu. V roce 1968 se s Ja-
nem Sídkem proslavil propagační jízdou na
OH v Mexiku. Alois Starosta působil řadu let
i jako předseda skokové komise a v sou-
časné době je spojován především
s úspěchy Jakuba Novotného a stájí Golem.

Druhým sedmdesátníkem je Ing. Jan Žižka,
který slaví své narozeniny 5. září. Jan Žižka
je dlouholetým předsedou TJ Žižka Praha
a s jeho jménem je spojena především
nejslavnější éra pražských CSIO a kolbiště
na Trojském ostrově. Jan Žižka byl dlou-
holetým představitelem nejvyšších funkcí
v České jezdecké federaci a stál i u zrodu
seriálu Český skokový pohár.

Září měsícem hipologických výstav
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Již tento víkend (1. - 4. září) vrcholí v britském Burghley šestým
závodem Land Rover Burghley Horse Trials FEI Classics 2015/2016.
O šesté vítězství v kariéře se pokusí i Novozálanďan Andrew Nicholson
(foto). Novozélanďanům se v Burghley tradičně daří a vítěznou trofej již
získali 13krát. Na startu bude i Mark Todd, který si bude chtít spravit
soutěžní chuť po tom, co mu v Riu jen těsně unikla medaile. Mark Todd
je držitelem již pěti vítězství v Burghley.
Trofej v Poháru národů se pokusí získat především Britové, které
„potáhne” vítěz z roku 2011 William Fox-Pitt. Ve středu 31. srpna bylo na
veterinární přejímce předvedeno 75 koní a od čtvrtka 1. září probíhaly
drezury. Výsledky z Burghley můžete sledovat na 
www.burghley-horse.co.uk
Celkové vítězství v letošním ročníku FEI Classics 2015/2016 však již
nemůže uniknout Michaelu Jungovi (GER), který vede žebříček se
42 body před Novozélanďany Tim Pricem (18) a Clarke Johnstone (16).

Foto FEI/T. Holt


