Šampionát spřežení
v Heřmanově Městci

Ohlédnutí za výstavou
Kůň 2016

Informace o jednom
z posledních národních
šampionátů roku 2016, který
pořádal Národní hřebčín

Fotoreportáž Michala Ruše
z nejstarší a nejnavštěvovanější
výstavy koní v ČR, které se na
konci září pořádal v Lysé nad
Labem již 23. ročník
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Supervíkend na konci září
Sezóna na otevřených kolbištích dospěla ke svému závěru. V uplynulých týdnech byl zajímavý
především „supervíkend” 23. - 25. září. V ČR vyvrcholila skoková sezóna při 15. finále Českého
skokového poháru v Olomouci. Hipologicky aktivní společnost se pak sešla na největší a divácky
nejskledovanější výstavě ČR Kůň 2016 v Lysé nad Labem a pro jezdce spřežení uspořádal
Národní hřebčín domácí šampionát v Heřmanově Městci. Příznivci světového sportovní dění se
pak soustředili na finále Furusiyya Cup 2016, které se ve stejném termínu konalo již po čtvrté
v Barceloně. A konečně jezdci všestrannosti se v tomto datu sešli při evropském šampionátu juniorů a mladých jezdců v Montelibretti. Začněme s ohlédnutím za uplynulými týdny v Olomouci.
ale ta byla o více jak dvě vteřiny ve finále pomalejší.
Finále skokového poháru předcházelo v OloFinálová čtveřice se tak seřadila v pořadí Marek
mouci v sobotu 24. září ještě závěrečné 12. kvaKlus (92), Rudolf Doležal (68), Jiří Luža (58)
lifikační kolo. Do něho vstupoval již
a Jaroslav Jindra (56). Opět se
jako jistý vítěz kvalifikací Marek
však ukázalo, že ne pro všechny je
Klus (JK Mustang). Slušnou pozici
finále se střídáním koní tak
pro účast ve finále měl Jiří Luža
významným lákadlem. Start odřekl
a Jiří Hruška. Těsně čtvrtý pak byl
Jaroslav Jindra i Jiří Luža. Aleš
Rudolf Doležal, na kterého se tlačil
Opatrný do Olomouce nedorazil a
Aleš Opatrný. Ten si ale letošní
tak čtvrtou finálovou pozici obsadil
finále odepřel a tak se čekalo na
v kvalifikaci sedmý Ladislav Arient.
poslední kvalifikační rozuzlení.
Do finále si jezdci přivedli koně
Obhájce loňského finálového
Rudolf Doležal - LARA CROFT, Jiří
vítězství Rudolf Doležal na LARA
Hruška - ACORADIA-MX i2M,
CROFT (JK Hřebčín Suchá)
Ladislav Arient - CONTO BONO
ovšem prožil svůj víkend snů.
a Marek Klus - LE CARELA. Rudolf
Nejprve nenašel přemožitele v soDoležal dokázal, že je ve spobotním 12. kvalifikačním kole a lelečnosti české národní skokové
tos poprvé vystoupil v ČSP na
elity již pevně usazen a se ziskem
stupeň nejvyšší. Dvě nuly na Rudolf Doležal
pouhých 8 bodů obhájil svoje
kontě základního parkuru (-T*-)
loňské vítězství.
a finále se podařily vedle něho ještě Barboře
Druhý skončil o jedinou chybu Jiří Hruška před
Tomanové s CLINTON (JK Dance and Jump),
(Pokračování na str. 2)

Vydařená obhajoba

Foto FEI/Dirk Caremans

Vítězkou evropského šampionátu ve všestrannosti se mezi mladými jezdci stala
Francouzka Marie Charlotte Fuss na SILLAS
DE LA NEE

Evropa v Montelibretti
Nejlepší junioři a mladí jezdci všestrannosti
soutěžili o evropské medaile při šampionátu
v italském Montelibretti (22. - 25. záí). Česká
republika měla na startu jediného zástupce a ke
startu mezi nejlepšími mladými jezdci se
odhodlala Anežka Lexová na BERENIS (JK Tůně). Tato dvojice skončila letos ve své kategorii
na národním šampionátu na 4. místě. Bohužel
soutěž pro českou jezdkyni skončila velmi záhy,
když byla pro nečistotu chodu vyloučena po
drezurní zkoušce. Mezi juniory si obě zlaté
medaile odneslo Německo, v mladých jezdcích
pak byla dvojnásobně úspěšná Francie. Kompletní výsledky naleznete na:
http://cme2016.weebly.com

Inzerce

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

Německý tým nezklamal a po dramatickém rozeskakování zvítězil ve složení (zleva) Ludger
Beerbaum, Christian Ahlmann, Jane Friederike Meyer, vedoucí týmu Otto Becker, Markus Ehning a Daniel Deusser ve finále Furusiyya FEI Nations Cup 2016 v Barceloně (referát V. K. Dvořáka na str. 4)

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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Vydařená obhajoba
(Pokračování ze str. 1)
Ladislavem Arientem (28). Černý Petr zbyl, stejně
jako vloni, na po celou sezónu 2016 bezkonkurenčně nejúspěšnějšího Marka Kluse (32).
Nejlepšími koňmi finále pak byli LARA CRIOFT
a ACORADIA-MX i2M se 12 inkasovanými body.
Kompletní výsledky i žebříčky na
www.ceskyskokovypohar.cz

Pohár národů za tři roky
Dvě „slepená” prvenství ve finále ČSP nejsou,
s výjimkou Aleše Opatrného, běžná. I proto jsme
Rudolfa Doležala požádali o krátký rozhovor.
Po mnoho sezón startujete za JK Hřebčín
Suchá. Znamená to, že se na Vaší přípravě
i přípravě Vašich koní podílí i Jiří Skřivan?
JK Hřebčín Suchá skutečně založil Jiří
Skřivana a soustředil v něm především jezdce
ustájené ve stájích v Litomyšli. Byl jsem tam v té
době ustájen a tak startuji v barvách tohoto klubu.
Nyní mám ovšem již své vlastní stáje v Nechanicích u Hradce Králové. Příslušnost k Hřeb-

Foto K. Návojová

Finalisté Českého skokového poháru 2016 společně s ředitelem Jiřím Skřivanem

Foto K. Návojová

Rudolf Doležal po svém triumfu v Olomouci

Z Osla do Omahy
Již tento víkend (13. - 16. října) byl zahájen
38. ročník Světového poháru. Evropské
zahájení patří tradičně Skandinávii a jako
první se budou rozdělovat body v norském
Oslu. Hned k prvnímu kolu SP jsou přihlášeni
všichni tři nejlepší z posledního finále na jaře
2016 v Göteborgu Steve Guerdat (SUI),
Harrie Smolders (NED) a Daniel Deusser
(GER). Západoevropská liga bude mít
v sezóně 2016/2017 13 kvalifikací a po Oslu
budou ještě v zimě 2016 následovat soutěže
v Helsinkách (FIN), Lyonu (FRA), Veroně
(ITA), nově v La Coruně (ESP) a dále pak
tradičně v Londýně (GBR) a Mechelenu
(BEL). V roce 2017 pak uvidí kvalifikaci
západoevropské ligy SP Lipsko (GER),
Curych (SUI), Bordeaux (FRA) a Göteborg
(SWE).
V ročníku SP 2016/2017 se pak opět
odehraje soutěžní boj mezi Evropou a USA,
když pořadatelství finále ročníku 2016/2017
získala v centru USA umístěná Omaha
(Nebraska). Popularitu SP v USA dokazuje
i skutečnost, že pořadatelé získali pro finále
dotaci 1,3 milionu Euro.

čínu Suchá jsem si nechal, ale koně si
připravuji již zcela sám.
V posledních sezónách jste se již
plně usadil na čele naší domácí
elity. Jaké další výkonnostní cíle si
nyní před sebe kladete?
Máte pravdu, že tomu není tak
dlouho, co jsem startoval především v
úrovních 130/135 cm. Již před osmi lety
jsem měl ale výkonnostně lepšího koně
a s klisnou BOHEMIA STAR jsem si již
tehdy na obtížnost -T- troufl. Nyní mám
ve stáji tři koně s výkonností pro Český
skokový pohár. Mezi nimi ovšem není
žádný s potenciálem například Poháru
národů 2. evropské divize.
Ve stájích mám ale několik velmi
nadaných 6 a 7letých koní, kteří by již
takové výkonnosti dosáhnout mohli.
Doufám, že se nemýlím, ale pokud
bych měl někdy doplnit českou
reprezentaci, bude nejdříve za tři až
čtyři sezóny.

Sezóna na otevřených kolbištích končí
a jezdecký sport se přesouvá do hal. Chystáte
se i na halovou sezónu?
Ve svém středisku halu nemám a tak
výkonnostně nejlepší koně stáje mají v zimě
volno. Halovou sezónu využívám především
k přípravě mladších koní a s těmi se občas do
nějaké haly podívám. Česká halová sezóna
ovšem stále ještě není nijak koncepčně ucelená.
Středisek s halou i pro opracoviště je stále ještě
málo. Jsem rád, že je tuto zimu doplní i středisko
ve Zduchovicích. Druhá hala o rozměrech
22 x 50 metrů se zde již staví. Otevřena by měla
být v únoru 2017 a tak doufám, že by již i u nás
mohlo v zimní sezóně dojít k nějaké halové
koncepci.
Pro mě je tak stále stěžejní sezóna na
otevřených kolbištích. Posledním úspěchem
letošního roku je pak vítězství v 1. kole GP Jana
Kutěje v Olomouci. V úrovni 13 cm se mi v sobotu 8. října dařilo na EL PASO II.
Blahopřejeme a děkujeme za rozhovor.
Ing. Cyril Neumann
Foto FEI/Dirk Caremans

Všichni ze stupně vítězů posledního finále v Göteborgu jsou na startovní listině zahajovacího
konkuru SP 2016/2017 v Oslu (zleva): Harrie Smolders (NED), vítěz Steve Guerdat (SUI) i třetí
Daniel Deusser (GER)
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Šampionát spřežení v Heřmanově Městci
Národní šampionát spřežení byl letos svěřen
Národnímu hřebčínu. Konal se ve výcvikovém
centru hřebčína v Heřmanově Městci ve dnech
22. - 25. září. K mistrovským soutěžím čtyř
kategorií dorazilo celkem 45 spřežení. Rozpis
pak nabídl i kompletní soutěž jednospřeží
úrovně CAN2*, kterou využili další čtyři jezdci.
V překrásném prostředí zámecké obory se
soutěžilo v tradičních kategoriích - dvojspřeží
pony, jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží.

Jednospřeží
Nejvíce zájemců o mistrovské kovy měla
tradičně soutěž jednospřeží. Mezi 20 jezdci si po
drezuře a maratonu vypracoval výrazný náskok
Jaroslav Petřek (JK Zubří). Mohl si tak dovolit
11,42 tr. bodu na parkuru (11.) a přesto se stal
novým mistrem. Stříbro získal Jiří Koníř (Koníř
Hrádek) před Markétou Jelínkovou (JK Accos),
která po napínavém parkuru porazila Tomáše
Bartáka (JK Nahoruby)

Dvojspřeží pony
Mezi šesti konkurenty se po první zkoušce
ujala vedení Monika Pospíšilová (JK Boharyně).
Bohužel se jí ale nedařilo v maratonu, kde se
propadla za své největší konkurenty Milana
Kořínka (JK Sobotka) a Erika Zuvače (SK
Sportino). V závěrečném parkuru již Erik Zuvač
příležitost nepustil a po jediném bezchybném
parkuru se stal mistrem dvojspřeží pony roku
2016. Milan Kořínek skončil po chybě druhý
a Monika Pospíšilová si odnesla bronz.

Dvojspřeží
Mezi 13 dvojspřežími byl také napínavý
souboj. Soutěž si nejlépe rozehrál Josef Hrouda
(Afrodita Němčice). V maratonu byl ovšem
nejlepší Josef Drábek (JK Hubička Telnice),
který si tak šanci na zlato výrazně zvýšil.
V parkuru byl ovšem opět Josef Hrouda nejlepší
a to mu k zisku prvenství bohatě stačilo. Josef
Drábek se musel spokojit s bronzem jen
o 6 setin bodu před Jaroslavem Pavlem (Equus
Kinsky).

Foto J. Bělohlav

Mistrem v jednospřeží se stal Jaroslav Petřek

Čtyřspřeží
Mezi šesti čtyřspřežími byl vysoce favorizovaný kompletní repretým rodiny Nesvačilů.
Otec a syn Jiří se střídavě dělili o průběžné
vedení. Jiří Nesvačil ml. (NH), před otcem jen
těsným rozdílem druhý v drezuře, v maratonu
a na parkuru soutěž ovládl a dojel si pro
mistrovský titul. Otec Jiří (JK Moravský Krumlov)
byl stříbrný s jasným rozdílem před synem
Radkem (NH). Teprve další místa pak patřila
Petru Vlašicovi (Ranč Ladná) a Zdeňku Jiráskovi (JK Robousy).

Foto J. Bělohlav

Českým čtyřspřežím i nadále kraluje Jiří Nesvačil mladší

Foto J. Bělohlav

Mezi 13 dvojspežími si pro titul dojel Josef
Hrouda

Cena Röwer & Rüb
V sobotu 1. října proběhlo v Praze 9 - Vinoři v zámeckém
areálu Ctěnice již 13. kolo pony Poháru. Tentokrát se soutěž
jela jako Cena společnosti Röwer & Rüb. Na programu
soutěžního dne byly tradičně tři ponyhandicapy (-Z+ZL+L-).
Celkem startovalo 15 dvojic a do hůavní soutěže nastoupilo
12 koní. Jak soutěž -ZL- tak -L- vyhrála Petra Pařenicová na
SIRIUS 11 (Audit Sulice). Na druhém a třetím místě Ceny
R&R skončila Lucie Melmerová s koňmi FORREST
a VENDELÍN (JK Equuleus Praha).

Mezi čestnými hosty byla tradičně vnučka pana mjr. Josefa
Dobeše Eva Fialová (vlevo) a senátorka Veronika
Vrecionová (vpravo)

Letošní pony Pohár ve Ctěnicích, tentokrát sponzorovaný firmou Röwer and Rüb,
získala Petra Pařenicová na SIRIUS 11 (Audit Sulice)
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Ze zahraničí

Finále v Barceloně
Světovou událostí
číslo jedna uplynulých týdnů bylo pochopitelně finále Furusiyya FEI Nations
Cup, které se tradičně, již počtvrté,
konalo v Barceloně.
Letošní termín připadl
na 22. - 25. září.
Vyvrcholení snahy
čtyřiceti šesti zemí,
v devatenácti kvalifikacích konaných po
celém světě se jezdilo
v honosném areálu
Real Club de Polo, který byl v roce 1992 dějištěm olympijských her. Utkalo se osmnáct národních družstev.

Chyběli jedině Češi
Oproti výsledkům kvalifikací došlo ke třem
změnám. Kvůli problémům svého mecenáše
Olexandra Oniščenka odřekla účast Ukrajina
a nahradilo ji Rakousko. Nedorazili ovšem ani
jezdci ze Saúdské Arábie a Nového Zélandu.
Jejich místo zaujali reprezentanti Velké Británie
a obhájci loňského prvenství z Belgie. Nakonec
tedy chyběla z letošní 1. evropské divize pouze
Česká republika. Stavitelem byl Španěl
Santiago Varela.

Brazilcům chyběly vteřiny
Strašákem prvního čtvrtečního kola byla
závěrečná řada, široký oxer a do oblouku
trojskok oxer – stacionáta – oxer. Na tu ještě
navazovala po šesti cvalových skocích zcela
poslední stacionáta.
Favority byli olympijští premianti z Francie.
Neměli ovšem zrovna svůj den. Philippe Rozier
se na parkuru vysloveně trápil a po pěti chybách
nestihl ani čas. Když jednou chybovali i všichni
jeho kolegové, skončila Francie s 12 body. To na
finále nestačilo.
Výborně si vedli Němci. Ti především nechtěli
pokazit pohárovou derniéru Ludgera Beerbauma. Postupně tak předvedli Christian
Ahlmann, Daniel Deusser i Marcus Ehning
krásné čisté parkury. Jen samotnému Beerbaumovi spadla smolně bariéra posledního
skoku. Na výsledku to ale již nic změnit nemohlo.
Nulu na kontě měl i dámský tým USA. Po
nepříliš přesvědčivé sezóně překvapili i čistí
Belgičané. Švýcaři, Britové a Italové končili se
čtyřmi body. Do finálové osmičky se s osmi body
kvalifikovali ještě Holanďané a Irové.

Marcus Ehning na PRET A TOUT zařídil, že po rozeskakování zvítězilo v napínavém finále Furusiyya
Cup 2016 v Barceloně Německo
Stejných osm bodů měli i Brazilci. Do finále je
ovšem nepustil horší součet časů. Za nimi skončili
s deseti body reprezentanti Kataru. Francouzi
měli 12, Španělé 16, Rakušané 24, Egypťané
a Kolumbijci 25, Mexičané 28. Překvapivě se
nedařilo ani reprezentantům Švédska, kteří se
30 body skončili až sedmnáctí před zcela
posledními Australany (37 bodů). V prvním kole
bylo ze 72 startujících dvacet bezchybných.

Lilo jako z konve
V pátek měl být na pořadu Challenge Cup pro
deset účastníků, kteří se do finále nekvalifikovali.
Podobně jako před čtrnácti dny při GCT v Římě,
ale musel být kvůli celodennímu lijáku program
zrušen. Na základě výsledku prvního kola, bylo
následně rozhodnuto, že do 1. evropské divize
2017 postoupí Španělsko a Rakousko, které se
umístilo o stupínek níže, zůstane ve 2. divizi.

Úspěšní náhradníci
V sobotu se počasí naštěstí umoudřilo a finále
proběhlo podle předpokladů. V několika
družstvech museli ale pomoci náhradníci.
Německý veterinář naměřil v předvečer zvýšenou
teplotu ryzáka FIRST CLASS a tak Daniela
Deussera nahradila Janne Friederike Meyer.
K výměně došlo i v britském družstvu, kde
namísto Johna Whitakera startovala Jessica
Mendoza a Američanky vystřídaly Lucy Davis za
devatenáctiletou Lillie Keenan. K nasbíraným
bodům z prvního kola se nepřihlíželo a všechny
týmy začínaly od nuly.

Zlatá derniéra

Pro silný déšť musel být v Barceloně zrušen
páteční program

Závěr zelené sezóny nezastihl v nejlepší
formě holandské vítěze 1. evropské divize, kteří
i ve velmi silné sestavě nasbírali 20 bodů.
Skončili na posledním osmém místě.
Jen o stupínek výš se dostali se šestnácti
body v prvním kole tak úspěšní Belgičané. Na
současném čtvrtém místě se umístili pětibodoví
Švýcaři, Italové a Irové.
Třetí příčku obsadily americké amazonky
zatížené čtyřmi body. Výborně se prezentovali
jezdci z Velké Británie, kteří se původně do
Barcelony nedostali. Skončili s nulou a dokázali,
jak je světová špička vyrovnaná.
Členové britského týmu pak s napětím
sledovali, jestli ve svém posledním Poháru
národů půjde čisté také úplně poslední jezdec
soutěže Ludger Beerbaum. Jeho výsledek byl
zásadní, protože Němci potřebovali smazat
smolné čtyři body Marcuse Ehninga. Ludgerovi
se závěrečná jízda reprezentační týmové
kariéry podařila nadmíru. Stejně jako mnohokrát
v minulosti německý tým precizní jízdou podržel.
O tom, zda skončí jeho poslední týmová soutěž
vítězstvím, muselo rozhodnout rozeskakování
mezi vybranými členy týmů.
Britské naděje hájil čerstvý olympijský vítěz,
Nick Skelton s hřebcem BIG STAR. Zajel
výborně a britské prvenství se zdálo na dosah.
Němci poslali do duelu překvapivě svého

jediného chybujícího Markuse Ehninga s ryzákem PRET A TOUT. Ehning ovšem předvedl
jednu ze svých legendárních jízd. V cíli byl
bezmála o dvě sekundy dřív. Jeho zásluhou tak
triumfovali Němci a Britové skončili druzí.

Nakonec i Challenge Cup
Počasí bylo natolik slušné, že se v neděli
mohl i náhradně konat Challenge Cup. Překvapením byl nepřesvědčivý výkon kompletního
zlatého týmu OH z Francie. V dramatické
soutěži zvítězili Brazilci. Druzí byli reprezentanti
Kataru a třetí místo obsadila Kolumbie.
Španělsko a Francie skončily shodně na čtvrté
příčce, Šestá byla Austrálie a Švédsko sedmé.
Lídr brazilského týmu Rodrigo Pessoa, na
otázku, jestli je pro něj tento úspěch satisfakcí
za to, že nebyl nominován na olympijské hry,
odpověděl: „Ne to nestačí a nic nikdy stačit
nebude. Ale to už je za námi. Zde jsme hlavně
chtěli dokázat, že jsme opravdu konkurenceschopní. Postoupit do finále by bylo lepší,
ale vyhrát cenu útěchy je také dobré.“
Kompletní výsledky z Barcelony naleznete
na: www.csiobarcelona.com

Jak v roce 2017?
Tím, že se nakonec díky finálovým absencím do Barcelony dostali Britové i Belgičané je
poněkud znejistěn původní záměr FEI o podobě 1. divize roku 2017. Možná, že i díky
olympijskému prvenství Nicka Skeltona a potvrzením vysoké kvality Velké Británie v barcelonském finále, FEI najednou cudně mlčí
o modelu roku 2017. Pro Českou republiku,
která sice při své premiérové účasti v 1. divizi
skončila poslední, ale dokázala nejobtížnější
soutěže světa absolvovat se ctí, je podoba
Nations Cup 2017 velmi důležitá.
Pokud bude mít 1. divize pouze osm členů,
pak budou o postup pro rok 2018 bojovat proti
ČR silné celky Velké Británie a Belgie. V tom
případě je téměř jisté, že návrat mezi elitní
skupinu států je pro ČR opět na nějaký čas
uzavřen. Pokud by ovšem model roku 2017
umožnil start deseti týmům, v 1. divizi by pak
podle výsledků letošní předbarcelonské kvalifikace startovaly celky Nizozemí, Irska, Německa, Švýcarska, Švédska, Francie, Itálie,
Velké Británie, Belgie a z Barcelony postupujícího Španělska. V tom případě by
naše šance na postup nemusely
být zcela bezpředmětné.
Finále Furusiyya Cup 2016 Barcelona:
1. Německo – 0; 2. Velká Británie – 0; 3. USA –
4; 4. Švýcarsko, Itálie, Irsko – 5; 7. Belgie – 16;
8. Holandsko – 20.
Challenge Cup 2016: 1. Brazílie – 12; 2. Katar
– 16; 3. Kolumbie – 18; 4. Španělsko a Francie
– 21; 6. Austrálie – 25; 7. Švédsko – 26; 8.
Rakousko – 29; 9. Mexiko – 33; 10. Egypt – 36.
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Longines Masters v Los Angeles
V neděli 2. října byl na pořadu Los Angeles
Longines Masters. Soutěž je součástí halového
Grand Slamu Hong Kong – Paříž – Los Angeles.
Mezi jezdeckými celebritami byl o soutěž
očekávaný zájem. Startovalo třicet pět koní
a parkur v prostorné hale stavěl Uliano Vezzani.
Z velkých jmen, která propadla sítem
základního kola jmenujme třeba Johna
Whitakera, Erika Lamaze, Steve Guerdata,
Kenta Farringtona, Marko Kutschera nebo
Patrice Delaveau. Do rozeskakování se
kvalifikovalo deset bezchybných.
Halový kurz rozeskakování je pochopitelně
o obratech a stejně tomu bylo i v Los Angeles.
Tentokrát ovšem nechyběly ani pasáže dlouhého
cválání. Bez riskování se uspět nedalo.
Zahajoval vítěz páteční honební kvalifikace,
poměrně neznámý, ale velmi kultivovaný
pětadvacetiletý Egypťan Nayel Nassar,
s 12letým hannoverským hřebcem LORDAN
(Lordanos). Dařilo se mu senzačně a skvělou
jízdou dostal ostatní konkurenty pod tlak.
Domácí matadorce Margie Goldstein-Engle s

velikým oldenburským hnědákem ROYCE se parkur vůbec
nepovedl. Po dvou chybách
musela ještě udělat kroužek
a s časovou penalizací to bylo
za sedmnáct bodů.
Výborný byl Holanďan
Harrie Smolders s 12letým
hřebcem DON VHP Z
(Diamant de Semilly), ale na
vedoucího Egypťana mu šest
desetin chybělo.
Simon Delestre z Francie s
11letým valachem CHESALL
ZIMEQUEST z přílišného
tempa chyboval na kolmém
skoku v prvním obratu. Stejný
skok shodil i jeho krajan Kevin
Staut s belgickým ryzákem
ESTOY AQUI DE MUZE HDC.
Další z Francouzů RogerYves
Bost
s
13letým Daniel Deusser na EQUITA VAN'T ZORGVLIET zvítězil v Los
běloušem
PEGASE
DO Angeles Longines Masters
MURIER šel
Deussera nedohoní a tak se snažil hlavně
čistě, ale do vedení mu takřka
nechybovat. To se mu povedlo a připadlo mu
sekunda chyběla.
páté místo.
Domácí Jack Towell s
Za vítězství si Daniel Deusser z Los Angeles
holandskou 11letou bělkou SF
odvezl šek na 124 575,- dolarů. Druhý Nayel
ARIANTHA (Corland) chyboval
Nassar dostal 75,5 tisíce a třetí Harrie Smolders
na první části dvojskoku. A pak
56,625 dolarů. Další pokračování halového Grand
to přišlo. Německý olympionik
Slamu bude v prosinci v Grand Palais v Paříži.
Daniel Deusser s 12letou
belgickou hnědkou EQUITA
Kompletní výsledky z Los Angeles naleznete
VAN'T ZORGVLIET (Cassini I)
na: www.longinesmasters.com
jel skvěle a měl i štěstí. Časem
Los Angeles Longines Masters 2016:
o dvanáct setin rychlejším se
1. Daniel Deusser – EQUITA VAN'T
mu podařilo sesadit mladého
ZORGVLIET 0/37,67; 2. Nayel Nassar –
Egypťana z vedoucí pozice.
LORDAN 0/38,55; 3. Harrie Smolders – DON
Nedávný vítěz ze Spruce
VHP Z 0/30,03; 4. Roger-Yves Bost – PEGASE
Meadows Scott Brash ze
DO MURIER 0/39,48; 5. Cian O'Connor –
Skotska s 10letou HELLO
GOOD LUCK 0/39,98; 6. Simon Delestre –
M'LADY (Indoctro) měl smůlu
CHESALL ZIMEQUEST 4/39,12; 7. Kevin
na závěrečném oxeru.
Staut – ESTOY AQUI DE MUZE HDC 4/39,58;
Posledním startujícím byl Ir
8. Scott Brash – HELLO M'LADY 4/40,45; 9.
Cian O'Connor s 10letým
Jack Towell – SF ARIANTHA 4/40,82; 10.
belgickým hřebcem GOOD
Margie Goldstein-Engle – ROYCE 17/58,63.
LUCK. Viděl, že čas Daniela

FEI Nations Cup Eventing pro Německo
V průběhu září a na počátku října se v Itálii,
Belgii a Holandsku konaly poslední tří soutěže
letošního seriálu o Pohár národů ve všestrannosti.

mecko by v celkových součtech Velkou Británii
předstihlo. A přesně tento scénář se vyplnil.
Britský tým byl sice bezkonkurenčně nejlepší,

ale tím přišel o francouzské body. Čtvrtí Němci
tak získali v součtu 620 bodů a to jim o 20 bodů
stačilo na celkové prvenství. Na druhém místě
skončila Velká Británie před Francií, Nizozemím
a Austrálií. Kompletní výsledky na
www.rechenstelle.de

Vairano
Ve dnech 16. - 18. září bylo na programu
italské CICO3*, ve kterém spolu soupeřily
především celky Francie a Německa. Vyrovnaný
týmový souboj nakonec strhli na svoji stranu
Francouzi (159 tr. b.), kteří o 1,1 bodu lepším
součtem zvítězili nad Německem. Třetí skončila
domácí Itálie (178,8) před Švýcarskem. V průběžném pořadí se tak Německo přiblížilo na
dosah vedoucí pozice, která v té chvíli patřila
Velké Británii. Kompletní výsledky na
www.vairanocic.it

Waregem
O týden později 22. - 25. září se do
belgického centra všestrannosti sjelo hned šest
týmů, mezi kterými již Britové nechyběli.
Tentokrát byli nejlepší Němci před Velkou
Británií a Francií a tak souboj o čelo tabulky
pokračoval. Po Waregemu se Britové na čele
udrželi (555 bodů) již pouze s minimálním
náskokem 5 bodů před Německem. Na třetím
místě již byla s větším odstupem Francie (475)
daleko před Nizozemím (265). Kompletní
výsledky na www.rechenstelle.de

Boekelo
Závěrečným závodem série pak bylo CCIO3*
v holandském Boekelu. Do soutěže vstupovalo
se značnými ambicemi Německo. Do seriálu se
započítává nejlepších sedm výsledků a Německo muselo skončit nejhůře páté. I kdyby byli
v závěrečném závodě Britové lepší, škrtali by se
jim body za šesté místo ve Fontainebleau a Ně-

Foto FEI

Německo zvítězilo v letošní sérii FEI Nations Cup Eventing. V Boekelu byli tak dekorováni zleva:
Ben Leuwer - PORT ROYAL, Andreas Dibowski - BUTTS AVEDON a Stephanie Böhe - HAYTOM.
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Ohlédnutí za výstavou Kůň 2016
Poslední zářijový víkend byl i ve znamení 23. ročníku hipologické výstavy Kůň 2016 v Lysé nad
Labem. Výstaviště opět praskalo ve švech a návštěvnost se vyšplhala na neuvěřitelných 17 000 diváků. Ve třech dnech bylo předvedeno přes 130 koní 22 plemen. Součástí výstavy bylo tradičně
i předávání ocenění, dvě večerní show, plemenné přehlídky i denní program. Výstavu Vám přiblíží
fotoreportáž Michala Ruše.

Stejně jako každý rok byli ozdobou výstavy starokladrubští koně z Národního hřebčína

Mimořádný úspěch mělo vystoupení Mariána
Rodena a jeho hispano-lusitánce TIMIDO

Českomoravští belgici Zemského hřebčince Tlumačov a jejich umění práce se dřevem

Cenu za celoživotní chovatelskou práci převzal z rukou
předsedy Senátu ČR Milana Štěcha Rudolf Skřivan st.
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Foto J. Bělohlav

Foto J. Bělohlav

Záchranná služba Pet & Horse Emergency byla založena v r. 2009 jako
„Koňská záchranka“ a je primárně určena záchraně velkých zvířat.
Zkušenosti týmu P&HE jsou využívány k výcviku profesionálních složek
IZS v manipulaci a vyprošťování zvířat z krizových situací. V pondělí
17. října bude v v areálu Školního a výcvikového zařízení HZS ČR
v Brně v Trnkově ul. č. 85 poprvé veřejnosti představen unikátní
trenažér pro manipulaci s velkými zvířaty. Model koně v životní velikosti,
s reálnou váhou a všemi pohyblivými klouby je určen pro speciální
výcvik profesionálních hasičů. Info na www.konskazachranka.cz
Ve dnech 24. - 25. září se v Kolesách konaly závody podzimní
všestrannosti, jejichž součástí byl i oblastní přebor středočeské a východočeské oblasti. Úroveň -ZL- vyhrála mezi 36 dvojicemi Lucie
Příhodová na ALABAMA 3 (JK PAM, nahoře). V soutěži -Z- zvítězila
Dominika Strejcová na CORDE (Equilove, vlevo dole) a oblastní titul
SčO (-L-) si odnesl Jaroslav Abík na UTOPIE (stáj Abík, vpravo dole)

FEI Classics 2016/2017 zahajuje
Tento víkend 13. - 16. října byl francouzským CCI4* v Pau zahájen další
ročník seriálové soutěže největších military světa. Na startu jsou všechny
důležité celebrity světové všestrannosti včetně
olympijského vítěze Michaela Junga, který je
jediným německým zástupcem. Chybět nebudou pochopitelně ani domácí olympionici v čele
s Nicolasem Astierem,
členem zlatého týmu Francie z Ria. Veškeré podrobnosti z Pau, včetně online výsledků sledujte na
www.event-pau.fr

Nicolas Astier při OH v Riu

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

Foto J. Bělohlav

Ve středu 5. října se v Lanškrouně konalo druhé kolo Ligy zemědělských
škol 2016-2017. Bylo to poslední letošní kolo a provázela ho veliká zima
a nepříjemný déšť. Zvítězila loňská vítězka ligy Karolína Vaňková na
DOMÉNA (SJK Školního statku Chrudim).
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