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Informace o chovatelském
světovém šampionátu
mladých skokových koní,
který se konal druhý zářijový
víkend tradičně v Lanakenu

Pozvánka na nejstarší
a největší hipologickou výstavu,
které se tento víkend na
výstavišti v Lysé nad Labem
koná již 23. ročník
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České jezdectví v Riu
Ve dnech 7. - 18. září soutěžili v Rio de Janeiru o olympijské kovy handicapovaní sportovci.
Paralympiáda se stala již standardní pořadatelskou součástí olympijského cyklu a Rio nebylo
výjimkou. Již samotné zahájení paralymopijských her ovšem naznačilo, že poolympijskou Brazílii
nečekají snadné časy. Politická nestabilita na čele země a demonstrace v ulicích Ria znervózněly
i samotné organizátory největšího setkání handicapovaných sportovců světa. Naštěstí se vše
podařilo vyřešit a sportovní veřejnost již bude jen z povzdálí sledovat, jak se s miliardovými
investicemi na sportovní setkání světa pořadatelská země vyrovná. Celkem se paralympijských her
zúčastnilo 176 států s 4 500 sportovci 23 sportů.
Díky kvalifikační píli a úsilí české paradrezurní jezdkyně Anastasje Vištalové, kterou významně
podpořila drezurní komise ČJF reprezentovaná trenérkou a manažerkou
Renatou Habáskovou, byla česká vlajka alespoň při tomto jezdeckém střetnutí
v Riu zastoupena.

Jak se jede do Ria?
Cesta naší jezdecké výpravy byla zahájena ve
čtvrtek 1. září, kdy s českou paralympijskou
výpravou odletěla do Brazílie jezdkyně, její
trenérka Renata Habásková, maminka Olga,
majitelka koně paní Kinská a veterinář MUDr. Petr
Přikryl.
Klisna LATA BRANDYS pak cestovala do
belgického Liege, odkud v pátek v noci 2. září
společně s ostatními koňmi odstartovala
k jedenáctihodinovému letu do Ria.

Z agenturních zpráv jsme se pak dozvěděli, že
naše dvojice k první kvalifikační paralympijské
soutěži kategorie handicapu 1A nastoupila
společně s dalšími 25 jezdci a na startu stanuli
zástupci z celkem 19 států.
Celkem se soutěžilo v Riu v pěti úrovních
handicapu. K soutěžím dorazilo celkem 76 dvojic
a kategorie Anastasji Vištalové byla s 26 startujícími tou nejobsazenější.
První dvě soutěže byly nejenom týmovým
(Pokračování na str. 2)
Foto FEI/L. Gregg

GOTHA končí
S aktivní sportovní kariérou se rozloučila 15letá
hannoverská ryzka GOTHA FRH (po Goldfever
z Pia po Prestige Pilot). Výčet jejích úspěchů by byl
velmi dlouhý. Připomeňme tak alespoň ty největší.
S Ludgerem Beerbaumem byla druhá ve finále
Světového poháru 2010 v Ženevě a v roce 2011
pomohla Německu získat týmové zlato na ME
v Madridu. Druhý dech ovšem nabrala GOTHA
i s Beerbaumovým tehdejším zaměstnancem
Švédem Henrik von Eckermannem. Ten s ní
v roce 2012 vyhrál kvalifikaci Světového poháru
v Mechelenu a v roce 2013 Velkou cenu Global
Champions Tour v Estorilu. Ve finále Světového
poháru v Göteborgu byl osmý. Nejhodnotnějším
úspěchem v barvách Švédska byla ovšem
týmová bronzová medaile na ME 2013
v Herningu. V roce 2014 pak vyhrál Henrik von
Eckermann i Velkou cenu Hong Kongu
(CSI5*) a ve stejném roce obsadil
6. příčku na WEG v Caen.

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

Anastasje Vištalová po svém vystoupení na drezurním obdélníku ve středisku Deodoro

tierwohl@jrs.cz
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České jezdectví....
(Pokračování ze str. 1)
závodem, ale současně kvalifikací pro volnou
jízdu. V kategorii 1A byla volná jízda otevřena
osmi nejlepším dvojicím.
Paradrezurní model paralympijských her
přebral klasický model drezurních šampionátů.
První olympijské medaile se tak rozdělovaly ve
druhé soutěži. Nejlepší z obou kol pak mohlo
soutěžit o druhou sadu medailí ve volných
jízdách.
První kvalifikace se jela 12. září a naše
jezdkyně obsadila velmi pěkné 13. místo
(69,391%), skutečně na dohled nejlepší desítky.
Druhá kvalifikace a již medailové první klání
bylo na programu 15. září. Zde naše jezdkyně
obsadila s 67,652% 16. příčku. Tím zcela splnila
očekávání, která jí i na základě olympijských
kvalifikací řadila do středu paralympijských
jezdců.
Na čele této kategorie stanula dvojice britských
jezdkyň
Sophie
Christiansen
(ATHENE
LINDEBJERG) a Anne Dunham (LUCAS
NORMARK), která získala v obou medailových
kláních dva nejcennější kovy.
Brazilská cesta naší výpravy byla zakončena
v úterý 20. září v 17:00 hodin, kdy na pražské
letiště ve Kbelích dosedl vládní speciál s naší
výpravou. O olympijské dojmy se s námi podělila jak Anastasja Vištalová, tak Renata
Habásková.
RH: „Po první soutěži jsme trochu doufali, že
bychom mohli v pořadí ještě poskočit, ale bohužel
ve společných známkách jsme body spíše
ztrácely. LATA nemá tak impozantní nesení
a v protokolech se to stále opakovalo. Přesto
jsme rádi, že byla v Riu právě ona. Psychicky
zvládla vše dokonale a s výkonem jsme
spokojeni.”
AV: „Po účastech na ME a MS byly
paralympijské hry dalším úžasným zážitkem.
Fascinovala mě atmosféra her, vstřícnost všech
organizátorů a diváků. Zaplněné tribuny plně
respektovaly pokyny pořadatelů. Např. se nestalo,

Stáje v Riu byly vzdušné se zastíněným proti přímému slunci
že by začali diváci tleskat dříve, než jezdec opustil
obdélník a kůň byl veden. Teprve v tom momentě
se začali diváci emotivně projevovat. A v případě
brazilských soutěžících to bylo skutečně velmi
temperamentní.
Na vysoké úrovni bylo i ubytování a olympijská
vesnice byla malým překrásným městem
s obchody, bankou a společenskými podniky. Kdo
nechtěl, nemusel vesnici vůbec opustit.
Naše výprava byla ale z těch aktivních. Ve dni
volna, mezi prvním a druhým kolem, jsme
navštívili impozantní sochu Krista, a dokonce
jsme se byli koupat v překrásně čistém moři.
Viděli jsme ovšem i slamy a favely, kde žije
brazilská chudina. Nikdy jsme ale necítili nějaké
nebezpečí. Za prvé bylo všude plno vojáků, kteří
dávali autům s olympijskými symboly okamžitě
přednost, ale i obyčejní lidé byli v drtivé většině
velmi vstřícní a přátelští.“
RH: „Úplně bez problémů se to ovšem
neobešlo. Velmi přísná byla veterinární
kontrola. Neprošel sice jen jeden kůň
(zrovna jeden
z favoritů italské výpravy),
ale pět koní muselo druhý den k opravě.
Řada jezdců tak měla pěkné nervy. Náš
veterinář v žertu prohlásil, že bude asi muset
vrátiti diplom, protože na koních žádné
nedostatky neviděl. Naštěstí LATA prošla
bez problémů.”

Zlato a stříbro si z Ria odvezl rakouský reprezentant
Pepo Puch, který byl v letech 1987 až 2008
reprezentanem Rakouska a později Chorvatska ve
všestrannosti. V těchto letech byl velmi častým jezdcem
i u nás pořádaných soutěžích. V roce 2008 utrpěl po
pádu při soutěži CNC3* Schenefeldu zranění, po
kterém částečně ochrnul. Po stabilizaci jeho
zdravotního stavu začala jeho paradrezurní kariéra ve
skupině handicapu 1B. Již v Londýně získal pro
Rakousko zlato a bronz a na úspěchy navázal i v Riu.

AV: „Stejně tak se i soutěž neobešla bez pádů.
Jednou vítr zvedl květinovou výzdobu, která
splašila koně. Naštěstí to již bylo po soutěži, ale
jezdkyně spadla a odvezla ji sanitka. Naštěstí se
ale jen potloukla. Jednou zase za stadionem
někdo odpaloval ohňostroj a také to chvíli trvalo,
než pořadatelé zasáhli.”
RH: „Jinak ale celá výprava žila velmi
pospolitým životem. Fandili jsme českým
sportovcům, viděli jsme zlatý olympijský výkon
Jiřího Suchánka, podívat jsme se byly na
plaveckých soutěžích, stihly jsme toho moc.”
AV: „Také se ovšem už těšíme domů a já
osobně i na první páteční trénink s DOMINIQUE.
Jsem také ráda, že dobře dojela LATA. Ta
cestovala z Ria o dva dny dříve než my a jela
rovnou do Itálie. Myslím, že v momentě našeho
příletu do Prahy by měla být již ve své stáji.
Celkem byly do Ria vypraveny tři speciály
s koňmi. Jeden přepravoval koně ze severní
Ameriky a dva z Evropy. V každém z evropských
letadel cestovalo okolo 30 koní. Přepravní
personál byl velmi profesionální. Svého
ošetřovatele mohly mít jen státy se čtyřmi koňmi,
ostatní koně letěli sami. LATU nám přivezli až do
stájí v Riu v naprostém pořádku a stejně tak jsme
ji vypravili i na cestu domů. Poslední zprávy nás
informovaly, že i let do Evropy proběhl naprosto
klidně.”

Cesta přepravním letadlem plném koní je nevšedním zážitkem nejenom pro ně
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MS čtyřspřeží
Breda 2016

Český paradrezurní tým po příletu vládním
speciálem na letiště ve Kbelích zleva: Olga
Vištalová, Renata Habásková, MVDr. Petr
Přikryl a Anastasja Vištalová

Světový šampionát se konal v Bredě ve
dnech 1. - 4. září. Z ČR se do Holandska vydal
standardní reprezentační tým složený pouze ze
členů rodiny Nesvačilů. Synové Radek a Jiří
startují v barvách Národního hřebčína, otec Jiří
pak za Moravský Krumlov.
Na startu drezurní zkoušky bylo 54 spřežení.
Radek Nesvačil získal penalizaci 63,18 bodů
(38.), jeho bratr Jiří 59,35 bodů (31.) a otec
62,36 bodů (35.). Bohužel drezura stále není to,
co bychom si především od starokladrubských
spřežení představovali. Nejlepší spřežení světa
jsou stále ještě daleko před námi. Vedení se po
drezurách ujal Boyd Exell (AUS) se ziskem
33,15 bodů.
I v maratonu se drželi naši jezdci ve středu
pole. Radek inkasoval 18,79 bodu a to stačilo na
36. příčku. Jiří sen. byl 29 se 156,70 body a Jiří
ml. 27. se 151,78 body. Boyd Exell dál třímal
otěže pevně v rukách a se 125,25 body vyhrál
i maraton.
Tím si vypracoval výrazný náskok, ke
kterému navíc nepřidal nic ani v parkuru. Stal se
tak systémem start - cíl mistrem světa
s výsledkem 158,4 bodu. O téměř 30 bodů za
ním pak skončil stříbrný Ijsbrand Chardon jen
těsně před Koos de Ronde (oba NED).
Z našich byl v parkuru nejlepší jiří sen. (15,8)
před Jiřím jun. (21,37)
a Radkem (27,74).
Celkově jsme tak
získali 26. (Jiří jun.).
27. (Jiří sen.) a 38.
místo (Radek).
V týmové soutěži
jsme skončili jedenáctí. Kompletní výsledky na
www.hoefnet.nl

Český skokový pohár před finále
Poněkud ve stínu letošních velkých akcí probíhá Český skokový pohár. Nejprve ho stínila účast
českých jezdců v 1. divizi Furusiyya Cup, v létě pak olympijský turnaj v Riu. Český skokový pohár
však stále vyplňuje sportovní životy domácích jezdců a po 11 kolech již podruhé spěje k finále
v Olomouci. V průběhu uplynulých týdnů se konalo 10. a 11. kolo ve Frenštátě pod Radhoštěm
a v Hořovicích.

Frenštát pod Radhoštěm
Desáté kolo bylo na programu ve dnech
9. - 11. září na travnatém kolbišti Slovanu
Frenštát. Velká cena (-ST**-) měla na startu
Foto: K. Návojová

pouhých 18 dvojic. Do finále postoupilo devět
bezchybných, ale protože nikdo nenásledoval
s jednou chybou, desáté místo zbylo i na Marka
Hentšela s osmi body. Čtyři dvojice ve finále
nulu zopakovaly a nejrychlejší byl mezi nimi
Marek Klus na CARISON (JK Mustang) před
Janem Chýlem (COOL PARADISE, Stáj Chýle)
a Jiřím Hruškou (ORIDA-M, JK OpavaKateřinky). Přes dvakrát bezchybný výkon na
stupních vítězů již nezbylo místo pro Zuzanu
Brátovou se SANDINI (JK Baník).

3
Foto J. Bělohlav

Ve dnech 2. - 4. září se v Pardubicích konalo
finále KMK ve všestrannosti. K soutěži
čtyřletých koní (-Z-) nastopilo osm dvojic,
pětiletých (-L-) bylo 10 a šestiletí (CNC*)
pouze čtyři. Mezi nimi byl nejlépe hodnocen
RONALDO 4 s jezdkyní Gabrielou Slavíkovou
z JŠ Valdštejnská obora.
Jiří Luža na BENITO (JS Schneider) a Aleš
Opatrný s QUINTA 9 (C.E.T.).

Finále v Olomouci
Před závěrečnou 12. kvalifikací, která je na
programu v předvečer finále v sobotu 24. září, je
na čele jasně Marek Klus (79) před Jiřím
Hruškou (52), Jiřím Lužou (51) a Rudolfem
Doležalem (48). V Olomouci se dá ovšem
očekávat útok na elitní čtveřici především od
pátého Aleše Opatrného (46). Bez postupové
šance není ovšem ani Jaroslav Jindra (44).
Závěrečné kolo a finále se koná v Olomouci
již tento víkend 23. - 25. září.
Foto: K. Návojová

Vítězem kvalifikací je Marek Klus
Marek Klus tak získal své letošní třetí vítězství
ve Velké ceně ČSP, když ještě vyhrál
v Martinicích a na Ptýrově. Není se co divit, že si
ještě více upevnil svoji pozici na čele
průběžného pořadí, kde v tu chvíli vedl před
Jaroslavem Jindrou již s náskokem 35 bodů.

Hořovice

VC Frenštátu patřila Marku Klusovi (CARISON),
který je tak letos nejenom trojnásobným
vítězem VC ČSP, ale i bezkonkurenčně
nejlepším jezdcem finálové kvalifikace

O týden později se na startu Velké ceny
Hořovic (-T*-) shromáždilo 34 dvojic. Parkur byl
o poznání těžší, ale i tak se šesti jezdcům
podařilo zvládnout základní kurs čistě. Místo ve
finále si tak zajistil nejenom Sergej Motygin
(DYLAN, JK Všetice) a Ondřej Pospíšil
(ZANDIRO, Židovice) s bodem za čas, ale i dva
nejrychlejší jezdci s jedním shozením. Ve finále
byly nuly již pouze dvě. Jednu získal Roman
Špičák na COOL MC FLYNN (JK Fencer), který
byl ovšem zatížen 4 body ze základního
parkuru. Druhá nula se však objevila na kontě
Sergeje Motygina, který se tak stal vítězem
11. Velké ceny ČSP 2016. Zdá se, že 8letý
DYLAN naplňuje nadějné schopnosti, kterými na
sebe upozornil již při letošním národním
šampionátu v Martinicích. Společně s ním si
místo na stupních vítězů rychlým finále zajistil

Vítězství ve Velké ceně Hořovic získal Sergej
Motygin na DYLAN
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Global Champions Tour v Římě a Vídni
Třinácté a čtrnácté
pokračování Longines Global Champions Tour se konalo
v metropolích Itálie
a Rakouska. V Římě
se jezdilo v exkluzivním prostředí historického amfiteátru
Stadio dei Marmi,
Rakušané postavili
stadion pro GCT
v Prátru na klusáckém závodišti.
V Římě bylo kolbiště
vybudováno
v těsné blízkosti nákupního centra a hodně
z jeho návštěvníků, se spolu s místními
obyvateli a turisty nechalo zlákat ke sledování
špičkových výkonů světové elity. Parkury
stavěl Uliano Vezzani.
Kolbiště ve Vídni nebylo tentokrát na
Radničním náměstí ani v Ebreichsdorfu. Bylo
vybudováno v Prateru v blízkosti největšího
rakouského fotbalového stadiónu, kam se
chodí na Rapid Vídeň. Autorem parkurů byl
Frank Rothenberger.

Prvním kolem prošlo čistě třináct jezdců
a Golf-Göran Bengtsson mezi nimi nechyběl.
Postupovalo i pět nejrychlejších s jednou
chybou. O štěstí mohla mluvit především
Edwina Tops-Alexander, která se do druhého
kola kvalifikovala i po chybě uprostřed trojskoku
na posledním osmnáctém místě. Ve druhém
kole se jí s 11letou hnědkou CARETINA DE
JOTER (Caretino) již dařilo. Ve svižném tempu
překonala parkur s nulou. Výrazně si tím
pomohla a v konečném pořadí se dostala na
devátou příčku.
Pouze z tribuny pak mohla sledovat, jak její
největší konkurent Bengtsson přešel se 17letým
fenoménem CASALL ASK (Caretino) i druhý
parkur ve velkém stylu. Společně s ním se pak
do rozeskakování dostalo dalších šest jezdců.
To otevíral Maikel van der Vleuten
z Holandska s 11letou hnědkou VDL
GROEP ARERA C (Indoctro) a šel výborně.
Překonat se ho pokusil domácí Alberto Zorzi
s 11letou ryzkou FAIR LIGHT VAN'T HEIKE
(Vigo d'Arsouilles). Přes velkou podporu hlediště
mu ale vteřina chyběla. Čistě jel i mladý
Belgičan Jos Verlooy s bílým hřebcem
CARACAS (Casall). Byl ale o dalších 40 sekund
pomalejší.

Z vítězství se v italském kole GCT radoval
Harrie Smolders
v této soutěži získali plemeník
a jeho synové 121 479,- Eur.
Sám CASALL pak v GCT
získal za poslední tři sezóny
1 688 641,- Euro.

Liják v Římě
Ve startovní listině římského kola chybělo několik
jezdců, pro které byl v tu
chvíli
důležitější
konkůr
v kanadském Calgary. Na čele
průběžné tabulky Global
Champions Tour se před tímto
konkůrem držela Edwina
Tops-Alexander (AUS). Za ní
byl s mírnou ztrátou GolfGöran Bengtsson (SWE).
Třetí
Christian Ahlmann
(GER) byl v Kanadě a v Římě
absentoval. Velká cena byla
zahájena v sobotu 10. září
odpoledne. Stihli však odstartovat pouze čtyři jezdci,
když se strhla prudká bouřka.
Během chvilky napršelo tolik
vody, že se pořadatelé rozhodli soutěž přerušit a pokračovalo se až druhý den
dopoledne.

Foto GCT

GCT ve Vídni

Kolbiště pro GCT v Římě
Foto GCT

Skvěle šel ale Rolf-Göran Bengtsson. Na
průběžné druhé místo mu chyběla jen jedna
setina vteřiny. Další z domácích hrdinů byl
Piergiorgio Bucci s ryzákem CASELLO Z
(Casall). Čas měl skvělý, ale emotivní výbuch
publika zavinil spadlý poslední skok. Vynikající
jízdu pak předvedl Harrie Smolders s 12letým
hřebcem DON VHP (Diamant de Semilly).
Všechno mu vycházelo a doposud vedoucí čas
krajana Maikela van der Vleutena zkrátil ještě
o vteřinu.
Další nádherný parkur pak předvedl Simon
Delestre s 11letým ryzákem CHESALL ZIMEQUEST (Casall) Na vítězství mu trochu chybělo,
ale časem se vtěsnal mezi oba vedoucí Holanďany.
Za první místo získal Harrie Smolders skvělou
dotaci 120 327,- Eur, druhý Simon Delestre si
odvezl 78 380,- a třetí Maikel van der Vleuten
58 785,- Eur. Čtvrtý byl Alberto Zorzi a GolfGöran Bengtsson skončil pátý. Bengtssonovi
páté místo stačilo k tomu, aby se v průběžném
pořadí dostal do čela tabulky. Edwina TopsAlexander klesla se ztrátou pěti bodů na druhé
místo a Christian Ahlmann zůstal třetí.

CASALL se vyplatil

Golf-Göran Bengtsson - CASALL obsadili
v Římě pátou příčku

Stále skvělý a sportovně aktivní CASALL Rol
Görana Bengtssona se ovšem prosazuje i jako
plemeník. Spolu s ním v soutěži startovali ještě
jeho čtyři potomci. Obsadili druhou (CHESALL
ZIMEQUEST), šestou (CARACAS), sedmou
(CASSALO Z) a dvacátou pátou příčku (THE
TOYMAKER – jezdil ho Basem Hasan
Mohamed z Kataru a v 1. kole udělal chybu).
CASALL sám byl pátý. Dohromady na dotacích

Předposlední kolo Global
Champions Tour se konalo ve
dnech 15. – 18. září ve Vídni.
Samotná Velká cena (160 cm)
Longines Global Champions
Tour byla na programu v sobotu 17. září.
Kurz prvního kola byl pro
převážnou většinu startujících
poměrně snadný. Z pětačtyřiceti členného pole ho překonalo sedmnáct účastníků
s nulou. Tři měli jen bod
a dalších třináct chybovalo
pouze jednou. Stejně jako
Foto GCT před týdnem v Římě, čekali
diváci především na oba
premianty průběžné tabulky
GCT.
Edwina Tops-Alexander s 11letou hnědkou
CARETINA DE JOTER (Caretino) se úpěnlivě
soustředila neudělat chybu a doplatila na to
jedním bodem. Rolf-Göran Bengtsson s hřebcem CASALL ASK (Caretino) projel prvním
parkurem s obvyklou suverenitou.
Oproti očekávání ani druhé kolo nebylo
o mnoho těžší. Edwina svůj styl jízdy nezměnila
a pro samou pečlivost si připsala další bod. Rolf
byl bez chyby. Nulu potvrdilo celkem jedenáct
jezdců a rozeskakování bylo nezvykle početné.

Tentokrát se radoval Marcus
Nevděčná pozice prvního startujícího připadla
na Simona Delestre s 11letým ryzákem
CHESALL ZIMEQUEST (Casall). Vyrovnal se
s tím však báječně a všichni ostatní se proto
museli hodně snažit. Osmadvacetiletý Američan
Jack Towell s 10letým hnědákem NEW YORK
(Verdi) podlehl vysokému tempu a udělal dvě
chyby. Kolumbijec Daniel Bluman s hřebcem
APARDI (Corland) měl skvělý čas, ale spadl mu
závěrečný oxer. Pod tlakem byl i Rolf-Göran
Bengtsson. Věděl, že pokud se mu podaří ve
Vídni zvítězit, tak ho Edwina Tops-Alexander už
nedohoní. Přesto jel s obvyklou bravurou.
Fungovalo to však jen k předposlednímu oxeru.
Již v nájezdu CASALL znejistěl, trochu
zakličkoval a před skokem zastavil. Rolf udělal
kroužek a skok bezchybně absolvoval. Stálo ho
to však i s časovou penalizací 6 bodů a sen
o vítězství se rozplynul.
Skvělou jízdu pak předvedla Janne-Friederike
Meyer s 10lerým ryzákem GOJA 27 (Wandor
van de Mispelaere) a ujala se vedení. Čistě,
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Ze zahraničí

avšak opatrně jela i Lauren Hough s běloušem
CORNET 39 (Cornet Obolensky). Naopak Kevin
Staut s 12letou ryzkou ESTOY AQUI DE MUZE
HDC (Malito de Reve) chtěl určitě vyhrát. Na
závěrečný skok to ale bylo moc rychle.
Maikel van der Vleuten s 11letou hnědkou
VDL GROEP ARERA C (Indoctro) jel na své
poměry opatrně. Snažila se i loňská vítězka
Luciana Diniz s běloušem WINNINGMOOD
(Darco), ale na vedoucí příčky to nestačilo.
Všechny ale zastínil Marcus Ehning s potomkem slavné Ratiny Z, 11letým chovným
hřebcem COMME IL FAUT (Cornet Obolensky).
Byla to jízda snů. Skákal jistě a přitom ve velkém
tempu a s krátkými obraty.
Na jeho triumfu ani přes velikou snahu
nemohla nic změnit drobná Jane Richard-Philips
s vysokým hnědákem DIEUDONNÉ DE
GULDENBOOM(Nabab de Reve). Čas měla
velmi dobrý, ale spadla jí stacionáta v předposledním obratu. Odměnou pro Marcuse
Ehninga byl šek na 99 tisíc eur, JanneFriederike Meyer dostala 60 tisíc a Simon
Delestre 45 tisíc eur. Rolf-Göran Bengtsson
promarnil možnost navýšit svůj náskok před
závěrečným kolem a tak finále 3. – 5. listopadu
v Doha bude ještě napínavé.
Kompletní výsledky GCT včetně videa
naleznete na www.globalchampionstour.com
Průběžné pořadí GCT před závěrečným
kolem: 1. Rolf-Göran Bengtsson – 272;
2. Edwina Tops-Alexander – 267; 3. Christian
Ahlmann – 232; 4. Bertram Allen – 221;
5. Simon Delestre – 204; 6. Harrie Smolders –
200; 7. Daniel Bluman – 195; 8. Ludger
Beerbaum – 194; 9. Kevin Staut – 192;
10. Olivier Philippaerts – 160.
Foto GCT
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tentokrát reprezentovali
Američan Jack Towell
s 12letou EMILIE DE
DIAMANT AS (Diamant
de Semily) a Angličanka
Laura Renwick s 10 letým
hnědákem BINTANG II
(Tangelo
van
de
Zuuthoeve). Stejně jako
vítězná dvojice skončili
s nulou na kontě, jen čas
měli o 2,5 sekundy
pomalejší. Třetí místo na
stupních vítězů patřilo
týmu MONACO ACES, za
který tentokrát jezdili
Holanďané Leopold van
Asten s 9letou VDL
GROEP MISS UNTOUCHABLE (Chacco-Blue)
a Maikel van der Vleuten
s 10letým hnědákem Foto GCT
VDL GROEP QUATRO
(Quaprice
Boimargot John Whitaker je i ve svých 61 letech ve vynikající formě
Quincy). Jedinou jejich
s mohutným triplebarem, následovaná po šesti
chybu udělal ve druhém kole Leopold van
cvalových skocích trojskokem. Ten začínal
Asten.
širokým oxerem a pokračoval, podobně jako
Foto GCT
v Cáchách, dvěma kolmými skoky nad
přírodními příkopy. Zde byla většina problémů.
Každý, kdo dokázal překonat tuto řadu pouze
s jednou chybou, si vysloužil veliký potlesk.
Během odpoledne se navíc rozpršelo a obtížnost komplikoval terén. Patnáct jezdců ze
čtyřicítky startujících se tak do cíle vůbec
nedostalo. Dalších třináct mělo dvě a více chyb.
Byli mezi nimi i oba adepti na grandslamovou
prémii. Bezchybní zůstali pouze čtyři jezdci.
Obtížnost druhého kola byla umocněna
přísným časovým limitem. Nevešla se do něj
polovina dvanáctičlenného startovního pole.
Pozornost byla soustředěna především na
doposud bezchybnou čtveřici. Světová dvojka
Kent Farrington z USA se 14letým holandským
valachem VOYEUR (Tolano Vanʼt Riethof) jel
velmi dobře, ale chybě se tentokrát nevyhnul na
„a“ oxeru dvojskoku.
Krásnou pečlivou jízdu předvedl Ital Lorenzo
de Luca s 12letým hnědákem ENSOR DE
LITRANGE XII (Nabab de Reve). Bohužel byl
jednou z obětí přísného času.
(Pokračování na str. 6)
Foto archiv

Dalším dlouholetým jezdcem je Hugo Simon.
Ten dokonce při GCT ve Vídni obdržel zlatý
čestný znak Rakouské republiky za zásluhy.
Průběžné pořadí GCL před závěrečným
kolem: 1. VALKENSWAARD UNITED – 309,5;
2. ANTWERP DIAMONDS – 301; 3. MONACO
ACES – 299,5; 4. ROME GLADIATORS –
281,5; 5. CANNES STARS – 247; 6. PARIS
JETS – 242,5; 7. SHANGHAI SWANS – 241;
8. CASCAIS CHARMS – 231,5; 9. DOHA
FURSAN QATAR – 231; 10. MADRID IN
MOTION – 230; 11. MIAMI GLORY – 229;
12. VIENNA EAGLES – 224,5

Spruce Meadows
Ve Vídni byl v GCT nejlepší Marcus Ehning na
COMME IL FAUT

40 let v jezdectví nic neznamená
Ve Vídni pokračovala i stále populárnější
soutěž dvoučlenných týmů Global Champions
League. Ve dvoukolové soutěži zvítězil tým
VALKENSWAARD UNITED reprezentovaný
dvojicí John Whitaker (61) s 11letou hnědkou
ORNELLAIA (For Pleasure) a Bertram Allen (21)
s 18letým hřebcem ROMANOV (Heartbreaker).
Oba jezdci, které dělí 40 letá věková bariéra,
v žádném ze čtyř absolvovaných parkurů
neinkasovali a měli i dobrý celkový čas. Na
druhém místě byli ROME GLADIATORS, které

V kanadském Calgary bylo v jezdeckém
centru Spruce Meadows v neděli 11. září
završeno Velkou cenou CSIO5*. Sponzorem
závěrečné CP International Grand Prix byla
společnost Rolex. Tato Velká cena je jedním
z absolutních světových vrcholů sezóny na
otevřených kolbištích. I proto je součástí
jezdeckého Grand Slamu, který tvoří osu
Ženeva, Cáchy, Calgary. Konkurence byla podle
očekávání vynikající. Pochopitelně nechyběli
poslední vítěz ze Ženevy Steve Guerdat a ani
Philipp Weishaupt, který triumfoval v červenci
v Cáchách.
Parkur, který připravil venezuelský stavitel
Leopoldo Palacios, patřil k tomu nejobtížnějšímu, co bylo letos na světových
kolbištích k vidění. Nejtěžší byla řada

Scott Brash (URSULA) obhájil ve Spruce
Meadows loňské vítězství
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Spruce Meadows
(Dokončení ze str. 5)

Další milion pro Brashe
Dva jezdci dokázali přejít čistě i druhé kolo
a diváci tak nebyli ošizeni o rozeskakování.
Zahajoval obhájce loňského vítězství Scott
Brash z Velké Británie, tentokrát ovšem
s 15letou holandskou hnědkou URSULA XII
(Ahorn Z). I na potřetí se mu podařila nula.
Na předposlední stacionátě v barvách hlavního sponzora k tomu ovšem potřeboval i trochu štěstí.
O vítězství s ním
bojoval Američan
McLain Ward s
10letou hnědkou
HH AZUR (Thunder van de Zuuthoeve). Rozjel se
razantně, ale o výsledku se rozhodlo
hned na druhém
skoku. Scott Brash
dokázal zopakovat
vítězství z minulého roku. Loni zde
po
předchozích
vítězstvích v Ženevě a v Cáchách
triumfoval jako historický vítěz celého Grand Slamu. Jak se vyjádřil: „Ženeva,
Cáchy a Calgary jsou ty nej-těžší světové Velké
ceny. Cítím se pri-vilegovaný, že se mi je
podařilo vyhrát. To se však může podařit jednou
za život. I když naleznete nejlepšího koně na
světě, je to stále velmi obtížné. Může to trvat
dalších 20 - 30 let než to někdo zopakuje.“
Scott Brash se tak stává ve Spruce Meadows
skutečným VIP jezdcem. Za vítězství dostal šek
na milion kanadských dolarů (681,752 Eur)
a Ženeva bude letos o to zajímavější.
Kompletní výsledky na
www.sprucemeadows.com

Z ČR čtyřikrát KWPN

Foto Š. Votavová

Mistrovsví světa mladých koni ve skákání se
v belgickém Lanakenu ve dnech 15. – 18. září
zúčastnili tři čeští jezdci se čtyřmi koňmi. Jakub
Štěrba ze Zemského hřebčince v Písku přivezl k
ročníkovému srovnání nejlepších mladých koní
světa oba letošní šampiony finále KMK
pětiletého GO-ON T.S a šestiletého WARNESS
ZH. Mezi šestiletými startovala za české barvy
ještě Emma Augier de Moussac s valachem
BRIGHTON BAY a Stanislava Dvořáková (JO
Stáj Dvořák-Čistá) s F-NARCIST.
Pětiletých startovalo celkem 228. V první.
kvalifikaci předvedl Jakub Štěrba (ZH Písek)
KWPN tmavohnědého hřebce GO-ON T.S.
(Corlensky G Westf. po Cornet Obolensky)
a dokončil s osmi body. Obsadil 172. příčku. Ve
druhé kvalifikaci byl sice nulou současně s
dalšími sedmdesáti třemi koňmi první, ale na
postup do finále (nejlepších 40) to pochopitelně
nestačilo. V soutěži pro nekvalifikované dvojice
již ale GO-ON nestartoval.
Šestiletých se utkalo 266. Emma Augier de
Moussac hnědým KWPN valachem BRIGHTON
BAY (Ultimo) byla v 1. kvalifikaci s nulou 37. a ve
2. kvalifikaci obsadila se čtyřmi body 86. příčku.

V poslední šanci pak skončila se čtyřmi body na
98. místě.
Jakub Štěrba přivezl ze Zemského hřebčince
v Písku ještě dalšího plemeníka, také
holandského 1942 WARNES ZH (Warrant po
Numero Uno). V 1. kvalifikaci skončil se čtyřmi
body na 115. pozici. Ve druhé kvalifikaci obsadil
s jedním bodem 71. příčku. Ani s tímto koněm
pak nestartoval v závěrečné poslední šanci.
A do čtveřice čtvrtého příslušníka plemenné
knihy KWPN sedlala Stanislava Dvořáková.
Hnědý valach F-NARCIST (Eurocommerce
Napels) byl v 1. kvalifikaci s osmi body na 198.
a ve 2. kvalifikaci se třemi body 78. příčce. V
poslední šanci pak obsadil se čtyřmi body 85.
místo.

Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák

Šampioni v Lysé nad Labem
Dodejme jen, že oba plemeníky v majetku
Zemského hřebčince WARNESS ZH a GO-ON
T.S můžete tento víkend vidět při výstavě Kůň
2016 v Lysé nad Labem.

Czech Equestrian
Masters 2016
Propojení několika jezdeckých disciplín bylo
hlavním mottem prvního ročníku soutěží
s názvem Czech Equestrian Masters, které se
konaly ve dnech 8. - 11. září v Martinicích.

Finále ČDP
Hlavní osou závodů bylo finále Českého
drezurního poháru. Ve hlavní tříkolové soutěži
Top Ten Cup si prvenství odvezla s poměrně
zřetelným náskokem Tereza Hábová na DJAZZ
F (Žižka Praha), která získala průměrnou
známku z úloh SG, IM I a vIM I 70,541%. Na
druhém místě skončila Hana Vášaryová na
ROCK FOR HIT (Stáj Pelikán) s 68,959% před
Miloslavou Šlamborovou na PAMPALINI (Letní
stráň) s 67,055%.

Finále Diamond Tour
Vrcholem skokových soutěží byla Diamond
Tour. Ve finále (145 cm) tříkolové soutěže se dvě
dvojice dostaly se součtem 4 body do
rozeskakování. Zvítězila Zuzana Zelinková na
LARIMA (Jumping Team For Pleasure)
před Sergejem Motyginem na DYLAN (JK
Všetice)

Czech Equestrian Masters 2016
Vyhodnocena byla i týmová soutěž. celkem
bylo sestaveno 20 tříčlenných smíšených
družstev složených z účastníka pony soutěží,
skokové Diamond Tour a finalisty ČDP. Jasně
nejvíce bodů získal tým ve složení Daniel Hakr,
Andrea Halíková a Michal Knoflíček.

Foto Š. Votavová

Mezi šestiletými představil v Lanakenu
Zemský hřebčinec Písek hřebce WARNESS
ZH (nahoře) a mezi pětiletými hřebce GO-ON
T.S. (vpravo). Oba jezdil Jakub Štěrba.

Ukrajina odřekla
finále v Barceloně
Na webových stránkách časopisu St. Georg
se objevila zpráva, že Ukrajina vzdala svou
účast v barcelonském finále Poháru národů. Již
během OH v Riu Ulrich Kirchhoff sdělil, že
s manažerem týmu, miliardářem Olexandrem
Oniščenkem, nejsou jezdci v žádném kontaktu
a nic o něm již celé týdny neslyšeli. Jezdci tak
nemají jinou možnost, než účast v Barceloně
zrušit. Ve finále se tedy kromě Španělska objeví
jako druzí zástupci evropské divize 2 reprezentanti Rakouska.

Foto J. Bělohlav

Na sklonku srpna (27.-28. 8.) se v areálu
Panská Lícha v Brně konaly závody
všestrannosti. V rámci soutěže -ZL- byla
vyhodnoceno i pořadí “dříve narozených
jezdců”. Mezi nimi byl nejlepší Petr Rydval
(KAROTKA, JS pod Hostýnem) před Pavlem Zimou (SPEEDY 2, JK MU Brno)
a Stanislavem Vrtkem (TEXAS ROCK (SS
Vrtkovi).
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Jane Richard Philips na koni LEONIDAS zvítězila v čínské Longines
Grand Prix, která se konala 4. září na olympijském stadionu Ptačí
hnízdo v Pekingu. Na druhém místě skončil Ludger Beerbaum (GER).
Závody v Pekingu si kladou za cíl především vzestup výkonnosti
nejlepších čínských jezdců, kteří při čínské GP nastupují proti 10 významným světovým jezdcům. I proto byli pořadatelé potěšeni, když se
na 3. příčce GP objevila domácí jezdkyně Meimei Zhu.

Foto FEI

Závěrečný závod seriálu FEI Classics 2015/2016 Land Rover Burghley
Horse Trials, který se jel ve Velké Británii 1. - 4. září, vyhrál Christopher
Burton na NOBILIS 18 (AUS). Australský jezdec si v drezuře a krosu
vypracoval takový náskok, že si dovolil v závěrečném parkuru čtyři
chyby a přesto zvítězil. Letošní Burghley bylo kompletně zámořskou
záležitostí, když na dalších místech skončili Novozélanďané Andrew
Nicholson (NEREO), Jonelle Price (CLASSIC MOET) a Tim Price
(RINGWOOD SKY BOY). Ani tato převaha ovšem nemohla připravit
Michaela Junga o celkové prvenství spojené s prémií 40 000,- USD.

FEI v Tokiu
Letošní generální zasedání FEI se koná ve dnech 19. - 22. listopadu
v japonském Tokiu. Součástí jednání bude i vyhlášení vítězů letošního
ročníku FEI Awards 2016. Je vypsáno pět kategorií a ceny jsou určeny
nejlepšímu sportovci ve věku 14 - 21 let, výjimečnému výkonu posledních
12 měsíců, úspěšnému jezdci navzdory handicapu, nejlepšímu
ošetřovateli a jednotlivci či organizaci, kteří se významně zasloužili
o rozvoj jezdectví.
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Když mají koně
problémy
Celostní léčba koní v praxi
Karin Kattwinkel
Nakladatelství Brázda vydalo další hipologickou publikaci, která na základě studií různých případů ukazuje souvislosti působící na
zdraví koní. Ve spojení je v knize např. uvedeno
nesprávné podkování a problémy s jezditelností,
způsob ježdění a tělesné blokády nebo souvislost mezi poruchami látkové výměny a svalovými problémy. Kniha přináší návody jak
souvislosti rozpoznat a jak se problémům
vyhnout. Váz., formát 160 x 235 mm, 160 stran,
110 bar. foto, 5 perokreseb, doporučená cena
350,- Kč
Knihu žádejte u knihkupců nebo vám bude
zaslána na dobírku za uvedenou cenu + poštovné.
Nakladatelství Brázda, s.r.o., Zenklova 32/28,
180 00 Praha 8, tel.: 284 84 10 98,
info@ibrazda.cz, www.ibrazda.cz.
Foto J. Bělohlav

Již téměř měsíc jsou v prodeji vstupenky na 20. ročník lipského veletrhu Partner Pferd, který se
koná ve dnech 19. - 22. ledna 2017. Zájemci si musí pospíšit, protože již bylo prodáno přes 50%
vstupenek. Tradičně i pro diváky z ČR je Partner Pferd příležitostí vidět nejlepší skokové jezdce
světa, protože vrcholem veletrhu je soutěž Světového poháru. Stejně jako v minulých letech nebude
chybět ani Světový pohár ve spřežení a voltiži. Podrobnosti i on-line předprodej naleznete na
www.partner-pferd.de nebo na www.facebook.com/partnerpferdleipzig.

CHARLY BROWN
letí do USA
V prvním kvalifikačním kole Ligy zemědělských škol 2016-2017, které se konalo ve
Vestci u Chrudimi ve středu 14. září, se
nejlépe dařilo loňské vítězce Ligy Karolíně
Vaňkové na koni DANTES (SŠZ a VOŠ
Chrudim). Dvojice nejprve zvítězila v zahajovací soutěži a poté mezi dvaceti jedna
startujícími i v mistrovské soutěži.

Oslabení české skokové reprezentace bylo
oznámeno ze stáje de Moussac, která prodala
11letého belgického hnědáka CHARLY BROWN
(Diamant de Semily) do USA. Na své facebookové
stránce oznámila Emma Augier: „S těžkým
srdcem se dnes musím rozloučit s mužem svého
života Mr. Charly Brownem. Děkuji Charlymu a s
novým jezdcem mu přeji hodně úspěchů.

Ve věku 76 let zemřel ve
Slavětíně bývalý jezdec
a rozhodčí Antonín Hausenblas.
V závěrečných letech svého
života byl Antonín Hausenblas
důležitou osobností severočeského jezdectví a svůj osud
spojil s církevním areálem ve
Slavětíně, kterého byl po mnoho let správcem.
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