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Reportáž z největšího
konkuru světa, který je letos
nejdůležitější prověrkou na
SJH v Normandii přináší
Václav K. Dvořák

33 českých koní do
Normandie

Z centra ČJF na Strahově
putovala do Laussanne no-
minativní přihláška českých
dvojic pro Normandii, která
obsahuje 26 jmen jezdců
a 33 koní strana 6strana 3

Inzerce

Místo na Strahově
obsazeno 

Novým generálním sekretářem ČJF se od
1. srpna stane rozhodčí Nella Gottweisová.
Ta nám na sebe prozradila, že jí je 30 let a po-
chází z Brna. Koním se věnuje 22 let a má za
sebou soutěžní kariéru v drezuře, kde dosáhla
výkonnosti -T- (účast na MČR - mladých
jezdců i při mezinárodních závodech). 

Nella Gottweisová strávila několik let v za-
hraničí (zejména v Holandsku) a posledních
pět let pracovala v advokátní kanceláři. Nyní
řeší především své přesídlení do 
Prahy a těší se na práci v centru 
ČJF.
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(Pokračování na str. 2)

Talent, píle, štěstí a peníze
Nejsledovanějším šampionátem začalo

mistrovské léto 2014. To tentokrát roztočilo
nejenom kolotoč nových zápisů do statistik
domácích titulů. Poslední úspěchy našich
skokových reprezentantů oživily i zájem do-
mácích fanoušků o letní průběh výkon-
nostních srovnání našich jezdců s evropskou
konkurencí.

Současná generace dětí, juniorů i mladých
jezdců se již může opřít o dostatečně dlouhou
zkušenost. Ta se projevuje nejenom nezbyt-
nou ostříleností v mezinárodním prostředí, ale
v mnoha případech je doprovázena i po-
třebnou ekonomickou podporou. V některých
případech zcela bezkonkurenční i z pohledu
té bohatší evropské strany.

V jednom sloupku minulých let jsem na-
psal, že k úspěchu v současném soutěžním
prostředí jsou nutné: talent, píle, štěstí a pe-
níze. Je příjemné sledovat, že se na našich
kolbištích pohybují dvojice, které se již
o všechny tyto složky soutěžní nezbytnosti
opírají. K úspěchu jsou nutné všechny čtyři.
K vítězství je pak navíc potřeba, aby jeden či
více z těchto základních atributů převýšil
konkurenci. Náhodou se na evropských a již
ani na domácích kolbištích nic vybojovat
nedá. Šampionátové Martinice tuto skuteč-
nost potvrdily do puntíku.

Novým mistrem ve skocích jednotlivců je pro rok 2014 Jiří Hruška na ARISTO Z (JK Opava-Kateřinky)

Foto K. Návojová

První titul získali v sobotu večer v týmové
soutěži Jihočeši ve složení (zleva): Štěpán
Šebelka, Kamil Papoušek, Zdeněk Hruška
a Tomáš Navrátil

Foto M. Kůstková

Na pořadatele společnosti Equitana při střídání
Ptýrov - Martinice letos připadl seniorský šam-
pionát. Léto opět plné klimatických zvratů potvrdilo,
že nároky na povrch kolbiště i soutěžního zázemí
jsou plně oprávněné. Nedělní prudký déšť by v mé-
ně dokonalém prostředí vyvrcholení závodů vý-
znamně pošramotil. Naštěstí jsme byli v Martinicích
a tak to bylo téměř jedno. Parkury stavěl Eduard

Petrovič a vždy přichystal jezdcům nějaký obtížněji
louskatelný oříšek. 

Program byl tradiční. Po čtvrtečních zahajo-
vacích trénincích se zahajovalo v pátek hned prv-
ními mistrovskými koly. Ta byla v zahajovací den
rozsáhlá, protože řada jezdců postavila na start
více koní.



Zase Kamil
Hned v pátek zaútočili na titul

Jihočeši, kteří byli jediní bezchybní.
Nulu na skocích ale měla ještě další
čtyři družstva, v hodnocení jim
ovšem zbyl bod za překročení času
(Praha 2, Severní Morava 2, Praha
1 a Středočeská oblast 1). Týmový
titul byl také první na řadě se
závěrečným ceremoniálem. Konal
se již v sobotu večer. Druhou nulou
pro sebe soutěž rozhodli Jihočeši ve
složení: Kamil Papoušek (BRISKY-
ELSE), Štěpán Šebelka (ZUGATTI),
Tomáš Navrátil (HEARTBREAK ZH)
a Zdeněk Hruška (LUKRECIE).
Stříbro si odvezli jezdci z týmu Praha
2 (6) a bronz Severomoraváci 1 (8) o
jediný bod lepší než zástupci severní
Moravy 2.

Ve sběru prvních míst tak v Mar-
tinicích pokračoval Kamil Papoušek,
který zvítězil před 14 dny v Me-
moriálu svého otce, o týden později
byl první ve třech finále Šampionátu
mladých koní a nyní přidal
mistrovský titul družstev. Navíc měl v
té chvíli senzačně rozjetou i indi-
viduální soutěž, kde byl ve čtveřici
dvakrát bezchybných.

Dvakrát Czech
Equestrian Team

V soutěži žen se tentokrát sešlo
51 dvojic. Jezdkyně zahajovaly také
na úrovni -S**-, ale pak je již čekaly
parkury -ST*- a -ST**-. I zde byl
vstup do soutěže velmi vyrovnaný.
Obtížnost -S- je již i pro ženy snadná
a s nulou zahájilo hned 23 dvojic. Ty
sledovala trojice s jedním bodem.

Druhé kolo již začalo uchazečky o titul třídit.
Podruhé čistě dokončilo již jen osm dvojic. Protože
Denisa Bitnerová měla dvakrát nulu s oběma svými
koňmi, hlavních adeptek na titul bylo sedm.

V závěrečném parkuru nechal Eduard Petrovič
vyvrcholení až na samotný konec, kde postavil řadu
oxer a za ním trojskok (stacionáta, stacionáta,
oxer). Právě to bylo místo, kde skončiy naděje
mnoha favoritů.

Jako první zaútočila na výrazně lepší umístění
Jitka Opatrná na UNO-M (Hořovice), která zvládla

závěrečné kolo s jediným bo-
dem za čas. To byl její výsledek
i v pátek a s jedním shozením
v sobotu se tak ujala vedení
s 6 body. Že by  z toho mohla být
medaile se ukázalo záhy, kdy chy-
by přibývaly i na kontě doposud
bezchybných. 

Nejvíce byla smutná Barbora
Vojtková na QUILAGO, která měla
nulu ještě dvě překážky před
cílem. Závěrečný oxer a trojskok
ale znamenal 12 bodů a propad až
na 7. příčku.

Dvě chyby ze stupňů vítězů
odsunuly i na první pozici finišující
Veroniku Krajníkovou s BALIRINA
(Accom Praha) - 5. místo.

Jitka Opatrná nakonec do-
stoupala až na bronzový stupeň.
Lepší než ona byla nejprve Denisa
Bittnerová na VANESSA (Bio-
veta), která za jedinou chybu
získala stříbro.

Zlato si na krk nakonec pověsila
jediná bezchybná po všech kolech
Natálie Roučková s COHIBA
(Czech Equestrian Team). Pro
radimovický tým to byl ten den již
druhý titul, protože v té chvíli jím již
byla ozdobena Anna Kellnerová
mezi mladými jezdci.

Zkouška na Arezzo
Mladých jezdců bylo 20, ale

i zde měla řada z nich více koní.
Dobrovolně o věkovou kategorii
výše nastoupila juniorka Anna
Kellnerová (Czech Equestrian
Team). To, že její ambice není
přehnaná, dokázala třemi
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(Dokončení ze str. 1)

Talent, píle.....

Nejsnazší soutěž čekala oblastní družstva.  Dvě
kola -S**- je pro značnou skupinu jezdců zcela
běžnou obtížností. Dokázalo to 16 týmů na startu.
Tím ale bylo týmové klání opět skutečným kořením

šampionátu. Nejen, že možnost účasti získá velká
skupina jezdců, ale oblastní přetahování o medaile
je vždy příležitostí k vzájemnému hecování jak
jezdců, tak diváků. A tudíž i přímo ideálním terénem
pro moderátora Aleše Suchánka.

úvodními nulami v sedle všech svých koní
(ATESSA, CARPE DIEM, BACARA DE LA FERME
BLANCHE). Dvakrát čistá byla i Andrea Halíková a
tak čistě zahájila kategorii mladých koní pětice
jezdkyň. Mladí jezdci měli již i zahajovací kolo na
úrovni -ST*-. Na ně pak navazovalo i druhé kolo
úrovně -ST*- a medailový boj vyvrcholil -ST**-.

Ve druhém kole zopakovaly nulu Ivana Hronová
na DEVILINE Z (JS Accord Praha) a Anna
Kellnerová (BACARA). K medaili měla stále ještě
velmi blízko Alžběta Vojtková s CAPUA (Murhof

Mezi mladými jezdci byla jediná třikrát bezchybná juniorka Anna
Kellnerová na BACARA DE LA FERME BLANCHE

Tři nejlepší ženy na stupních vítězů

Foto K. Návojová

Mistryní roku 2014 je Natálie Roučková na COHIBA 1
(Czech Equestrian Team)

Foto K. Návojová

Kamil Papoušek (BEL CANTO Hradiště) sahal po týmovém
zlatu i po vítězství mezi jednotlivci

Foto K. Návojová



Melichar) s jedním bodem i následná pětice (resp. čtveřice Sabina Šůchová se
dvěma koňmi) se součtem 4 body.

Ani tady se však diváci rozeskakování o medaile nedočkali. Alžběta Vojtková
přidala 8 bodů, ale na bronz konečných 9 stačilo. Ivana Hronová měla v závěru
také 8 a bylo to stříbro. Všechny však suverénně přecválala Anna Kellnerová s
třetí nulou. Juniorská vítězka letošní kategorie mladých jezdců tak bude určitě
nejzajímavějším želízkem v ohni při ME v Arezzu, které je na programu tento
víkend.

Tři hvězdy se
nekonaly

Všemu ale pocho-
pitelně vévodila kate-
gorie jednotlivců. Po
prvním kole (-T*-) se na
čele usadila čtveřice
bezchybných. Podle
očekávání v ní byl
CALERI II a Zuzana
Zelinková (Team For
Pleasure) a Jiří Hruška
s ARISTO (Opava Ka-
teřinky). Jak již bylo ře-
čeno, opět kouzlil Kamil
Papoušek na BEL CAN-
TO Hradiště (Srnín), a
čtveřici doplnila Bar-
bora Tomanová se
SORCERESS (Dance
and Jump). V sed-
mičce s jedním sho-
zením uvízl překvapivě
i Ondřej Zvára na
CENTO LANO Arcus.
Čtveřice bezchybných
potvrdila své kvality
nulou i v sobotu (-T**-)
a nechala tak roz-
hodnout až poslední
kolo, které bylo nako-
nec také úrovně -T**-.
Stejně jako v roce 2013
tak z jara deklaro-
vaného závěrečného
kola úrovně tří hvězd
nakonec sešlo.

V nedělním závěrečném parkuru vyděsil diváky hrůzně vypadajícím pádem
Jan Zwinger a GALILEA. Ve trojskoku při vzdálenosti 10,80 mezi překážkami b
a c se klisna rozhodla odskočit již po prvním cvalovém skoku. Jinak než
karambolem to skončit nemohlo a chvilku všichni nad ležícím jezdcem strnuli.
Naštěstí vše dopadlo ještě dobře, ale Janovi ani později moc do smíchu nebylo.

Z těch šťastnějších zaútočil na lepší umístění
jako první Zdeněk Hruška na CALATA. K pěti
bodům z pátku již v sobotu ani v neděli nic nepřidal
a chvilku vedl. Z čela ho vzápětí sesadil Ondřej
Zvára, který po páteční chybě již také nebodoval a
i on se na krátko usadil na čele se čtyřmi body.

Pak ale následovala čistá smršť v podání Kamil
Papoušek, Zuzana Zelinková a Jiří Hruška. Z do té doby
bezchybných vypadla již pouze Barbora Tomanová,
které dvě shození stačila pouze na 7. místo.

Diváci se tak rozeskakování o medaile přeci jen
dočkali. Trojice čistých předvedla senzační
vyvrcholení, které odměnilo vytrvalé publikum za to,
že se nedalo odradit hodinovým deštěm před
závěrečnou soutěží.

Zahajovala Zuzana. Pečlivě a klidně - nula
a 43,77 sekundy. Po ní nastoupil vynikající Kamil
Papoušek. Jeho výkon byl o to více strhující, že
BEL CANTO Hradiště je sice prima užitečným
koněm, ale v porovnání s CALERI ve zcela jiné
výkonnostní skupině. Na Zuzanu udělal Kamil více
než tři vteřiny. K závěrečnému oxeru se ale dostal
o 30 cm blíže a přesto, že se BEL CANTO strašně
snažil, byla z toho chyba.

O prvenství tak na závěr bojoval Jiří Hruška.
ARISTO Z kouzlil a přesto, že si Jiří i trochu zajel,
v cíli byli nakonec o 0,38 setiny dříve.
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V italském Arezzu vrcholí tento víkend skokový šampionát Evropy dětí, juniorů a mladých jezdců
za účasti českých týmů ve všech věkových kategoriích. Při úterní uzávěrce Jezdce č. 13 probíhaly
právě seznamovací minuty s prostředím v rámci Warm up. Jak nám sdělil Lukáš Najman všichni
čeští jezdci i koně dorazili do Arezza v pořádku. Na snímku je dětský tým ve složení (zleva) Sofie
Najmanová, Markéta Míková, Daniel Pospěch a Michaela Rodová.

Mistr republiky dostal i unikátní hodinky PRIM Sport 45 se zlatým čísel-
níkem doplněným nejenom siluetou koně s jezdcem, ale i individuálním
popisem na víčku - Mistr ČR 2014. Stejné čekají i na mistry všech
kategorií v juniorském šampionátu na Ptýrově. Ti budou známí 10. srpna.

Senzační závěr, spokojené publikum, zlato
putuje do Opavy. Fan klub hřebce ARISTO Z
má další radost. Zuzana a CALERI II potvrdili
oprávněnost nominace do Normandie. Spe-
ciálně v jejich podání bude zajímavé porovnat
jaký je rozdíl mezi českým vrcholem a vrcho-
lem světa. S tím českým si CALERI pouze
pohrál.

A třetí na bedně? Kamilovi zlato jistě řada
diváků přála a bylo by neuvěřitelným za-
vršením jeho 14 dní v Martinicích. Nechybělo
k němu mnoho. Jenom ten kousek štěstí.
Přesně, jak bylo řečeno v úvodu.

Ing. Cyril Neumann

Foto K. Návojová

Stříbrná Zuzana Zelinková a CALERI II



Totilas to myslí
vážně

Skvělou úroveň měly drezurní
soutěže. V úvodní Grand Prix pře-
kvapivě selhala světová jednička,
olympijská a evropská vítězka Char-
lotte Dujardin s 12letým hnědákem
VALEGRO (Negro). VALEGO byl
zaskočený prostředím cášského
drezurního stadiónu a Charlotte
Dujardin se ho nepodařilo uvolnit.
Totálně se jim nezdařily obě řady
přeskoků, špatné byly piruety a níz-
ké ohodnocení měli i za shro-
mážděný krok. Výsledkem bylo
76,90 % a to znamenalo šestou
příčku.

Čtvrtá s 79,58 % skončila se za-
jímavou 10letou ryzkou BELLA
ROSE 2 (Belissimo M) Isabell
Werth.

Velmi dobrou úlohu předvedla
Adelinde Cornelissen se 17letým
ryzákem JERICH PARZIVAL N.O.P.
(Jazz) a s 80,98 % obsadila třetí
místo.

Druhá s 81,22 % byla Helen Lan-
gehanenberg s tmavým ryzákem
DAMON HILL NRW (Donnerhall).
Patrně by vyhrála, ale 14letý hřebec
vypadl z rytmu v poslední pasáži
před závěrečným pozdravem.

Příležitost k překvapivému triumfu
tak dostal Matthias Alexander Rath
se 14letým trakénským hřebcem TOTILAS (Gri-
baldi). Předvedl se v nejlepším světle a svojí
týmovou kolegyni porazil o více než procento –
82,30 %.

FEI Nations Cup Dressage 2014 
V soutěži národních týmů zvítězili Němci se

ziskem 243,10 %, což je nový světový rekord. Druzí
Holanďané získali 223,38 % a třetí Španělé 220,60
%. I drezurní soutěž národních týmů byla zařazena
do pilotní série drezurních Pohárů národů a Cáchy
byly jejím pátým kolem. V celkovém vedení jsou
zatím Holanďané. Seriál bude zakončen v Hick-
steadu (31.7. - 3. 8.).
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Absolutním vrcho-
lem prvního pololetí
byl od 11. do 20.
července světový fes-
tival v Cáchách. Me-
zi skokany, militaristy
a voltižéry se to hem-
žilo těmi nejzvučněj-
šími jmény a v dre-
zuře z nejužší svě-
tové špičky chyběl
jen Edward Gal a na
poslední chvíli i Ste-
fen Peters.

CHIO Aachen

Foto Trevor Holt/FEI

Ve všestrannosti zvítězila v Cáchách Sandra
Auffarth na OPGUN LOUVO, která inkasovala
pouze za skvělou drezuru 33,80 bodů 

Česká voltiž
na výkonnostní kontrole 

Ve voltižní soutěži byl vidět také náš Lukáš Klou-
da. Jeho největším úspěchem bylo druhé místo,
které získal v úvodní mužské soutěži.  Druhý den
byl v technickém testu sedmý a sedmé místo obsa-
dil i ve volné sestavě. Celkově obsadil šestou příčku.

Jana Bartoňková byla v úvodním testu deva-
tenáctá. Pokračovala dvacátým šestým místem
a stejně se umístila i ve volné sestavě. V konečné
tabulce byla dvacátá pátá.

V týmové soutěži obsadil JK Voltiž Albertovec
dvakrát deváté místo, ale celkově byl mezi třinácti
družstvy sedmý.

V soutěži národních týmů, ve které předvedli
svou volnou sestavu Jana Bartoňková, Lukáš
Klouda i družstvo z Alberovce, jsme obsadili šestou
příčku.   

Všestrannost
Ve všestrannosti převálcovali konkurenci domácí

reprezentanti, kteří obsadili prvá tři místa.
Obdivuhodný byl především výkon Sandry Auffarth
s 12letým ryzákem OPGUN LOUVO (Shogoun II).
Osmadvacetiletá jezdkyně si po skvělé drezuře za
33,80 bodů nezatížila své skóre na parkuru, ani
v náročném crossu. Druhá s odstupem sedmi bodů
skončila Ingrid Klimke s 10letou hannoveránkou
FRH ESCADA JS (Embassy). S chybou na parkuru
byl o bod třetí fenomén současného military
Michael Jung se 14letým LA BIOSTHETIQUE -
SAM FBW (Stan the Man xx). Britka Izzy Taylor
skončila čtvrtá, Belgičanka Karen Donkers pátá.
Šestou příčku obsadil Andrew Nicholson a dále byli
z velkých jmen Wiliam Fox-Pit devátý, desátý
Dirk Schrade, třináctá Piggy French a čtrnáctý
Andrew Hoy.

V týmové soutěži, která byla zařazena do seriálu
Poháru národů ve všestrannosti FEI Nations Cup
Eventing Leaderboars zvítězili Němci s třiadva-
cetibodovým náskokem před Velkou Británií. Třetí
byla Francie a Nový Zéland čtvrtý. Seriál pokračuje
1. - 3. srpna v Malmö.

Pořadí FEI Nations Cup Eventing
Leaderboars po 5. kole v Cáchách: 1. Velká
Británie – 45, 2. Francie – 35, 3. Německo –
31, 4. Nizozemsko – 20, 5. Nový Zéland – 18,
6. Irsko – 220, 7. Itálie – 13, 8. Dánsko – 7,
9. Španělsko – 6, 10. Polsko, Švédsko – 5

TOTILAS s Matthiasem Rathem zvítězil v Cáchách všude, kde
startoval. Na srovnání ve volné jízdě s VALEGRO musíme
počkat do Normandie.

Foto Dirk Caremans/FEI

Pořadí FEI Nations Cup Dressage Series
po 5. kole v Cáchách: 1. Nizozemí – 43,
2. Švédsko – 35, 3. Dánsko – 26, 4. Německo
– 21, 5. USA – 20, 6. Belgie – 19, 7. Velká
Británie – 18, 8. Španělsko, Francie – 11,
10. Kanada, Norsko - 8

V GP Spéciál taky
TOTILAS s Matthiasem Rathem zvítězil i v nej-

těžší klasické úloze Grand Prix Spécial, když získal
84,529 %. Nebylo to zcela bez chyb. Nižší známky
dostal za prodloužený krok a měl výpadek i v řadě
2 – 2. Nicméně zvítězil zcela oprávněně.

Druhou příčku s 83,157 % obsadila Charlotte
Dujardin. VALEGRO si už na velký drezurní stadión
zvykl a předvedl test na očekávané úrovni. Ne-
dostatkem bylo, že se jí nepodařilo korektně pro-
skákat řadu 1 – 1 a také poslední přechod z piaffy
do pasáže nebyl plynulý.

Třetí místo obsadila Helen Langehanenberg
s 82,078 % a čtvrtá byla Isabell Werth s 81,471 %.
Pátou příčku obsadila Švédka Tinne Vilhelmson
Silfvén s hannoveránem DON AURELIO (Don
Davidoff) – 79,038 % a šestou Kristina Sprehe
s hřebcem DESPERADOS FRH (De Niro) –
77,765 %. Adelinde Cornelissen, když PARZIVAL
v polovině úlohy odmítl piaffovat, byla až sedmá –
76,216 %.

Spolupráce s Anky
V přípravě je nyní TOTILAS v Holandsku a  jezdí

ho pod dohledem svého manžela Sjefa Janssena
Anky van Grunsven. Matthias Rath za nimi
pravidelně třikrát týdně dojíždí. Do nedělní volné
sestavy v posledních týdnech hodně exponovaný
TOTILAS nenastoupil. Na souboj TOTILAS –
VALEGRO v Küru, si tak budeme muset počkat do
Světových her.

Charlotte  Dujardin po krásné vyzrálé úloze
zvítězila se ziskem 87,900 % a druhá Helen
Langehanenberg po pro diváky neméně silném

zážitku získala 86,025 %. Velmi pěknou sestavu
předvedla i Isabell Werth – 85,150 % a čtvrtá byla
se 83,150 % Kristina Sprehe.

Opět velkolepě
Parkury na nádherném skokovém kolbišti, vel-

kém jako dvě fotbalová hřiště mají úžasnou atmo-
sféru a pro každého z pětačtyřiceti tisíc diváků jsou
vždy nezapomenutelným zážitkem. Stavitelem je
v Cáchách už několik let Frank Rothenberger, který
dokáže dokonale využít možností, které mu tento
unikátní prostor nabízí.

Mercedes na to stačil
Prvním vrcholem skokové části CHIO byl ve

čtvrtek večer Pohár národů. Po letech nebyl sou-
částí žádného seriálu. Movitým sponzorem zůstal
Mercedes – Benz a tak to na zajímavosti nijak
neutrpělo. Pro německou reprezentaci je úspěch
v domácím prostředí velikou prestiží a proto do týmu
nasadili tři hvězdy nejvyššího kalibru. S nimi dostala
příležitost vítězka Global Champions Tour v Ham-
burku a úspěšná členka vítězného týmu ve Fals-
terbo, čtyřiadvacetiletá Katrin Eckermann.

Soutěžilo osm národů a průběh byl hodně dra-
matický. Za úspěchem šli cílevědomě domácí.
V prvním kole byli bez chyby všichni čtyři a spolu
s nimi po škrtnutí osmi bodů Olivera Philippaertse
postupovali do druhého kola s nulou i Belgičané.
V těsném závěsu s jedním bodem byli Holanďané
a Američané měli osm. Deset bodů si nesli Ka-
naďané, Irové jedenáct a Švýcaři stejně jako Fran-
couzi měli dvanáct. 

Ve druhém kole se však německé gala před-
stavení zadrhlo. Zatím co Belgičan Pieter Devos
s 11letým hnědákem DREAM OF INDIA GREEN-
FIELD (Gem Of India) přešel jen s jedním bodem za
mírné překročení času, Marcus Ehning se 17letým
PLOT BLUE (Mr. Blue) za hlasitého úleku publika
jednou chyboval. Diváci se trochu nadechli, když
belgický Oliver Philippaerts s bílým hřebcem
CABRIO VAN DE HEFFINCK (Cassini I) končil



Gregory Wathelet s 9letým
hřebcem CONRAD DE HUS
(Con Air) po heroickém
výkonu zopakoval nulu z prv-
ního kola a Belgičané byli
jistými vítězi s celkovými šesti
body.

Němci se ještě mohli, po-
kud by jejich finišman šel
čistě, dostat s Američany na
současné druhé místo.
Ludger Beerbaum s 11letou
holštýnskou bělkou CHIARA
222 (Contender) ale ve
dvojskoku chyboval a to zna-
menalo celkových dvanáct
bodů. Stadionem projela vlna
zklamání. Nicméně diváci ví-
tězům stejně sportovně za-
tleskali a Belgičané si vítězství
velice užívali. Především
jejich trenér Kurt Gravemeier,
který ještě nedávno trénoval
Němce. Druhé místo patřilo
USA s osmi body a třetí Ho-
lanďané měli devět. Na čtvrté
příčce byli s domácími sou-
časně Kanaďané s dvanácti
body a šestí Francouzi měli
sedmnáct. Sedmí byli Irové s
dvaceti šesti body a poslední
Švýcaři končili s třiceti sedmi. 

Obě kola bez chyby kromě
Gregory Watheleta z vítěz-

ného týmu zvládla i Američanka Lucy Davis
s ryzákem BARRON (For Pleasure) a za Kanadu
i rodilý Francouz Yann Candele se 14letou
SHOWGIRL (Gold De Becourt).

Velké ceny
Další den byla na pořadu tradiční Cena Porýní –

Vestfálska. Po velmi dramatickém průběhu se do
rozeskakování probojovalo čtrnáct jezdců. Skvělé

vítězství si odnesla hned první
startující Katrin Eckermann,
tentokrát v sedle 13letého bělouše
CARLSON 46 (Casco). Porazila
celou plejádu špičkových jezdců
a v tu chvíli to pro ni bylo jistě velkou
satisfakcí. 

Druhým vrcholem skokových
soutěží byla nedělní Velká cena. Do
soutěže se kvalifikovalo čtyřicet
jezdců a Frank Rothenberger pro ně
připravil parkur na nejvyšším stupni
obtížnosti. Do kurzu tentokrát zařadil
i obávaný dvojskok s vyhloubenými
vodními příkopy, těžká byla i troj-
kombinace a hodně chyb se dělalo
i v závěrečné řadě. Jezdilo se
podle tradičního modelu, kdy
do druhého kola postupuje
pouze osmnáct nejúspěš-
nějších.

Sanitka
pro Katrin

Soutěž se vyvíjela velice
zajímavě, ale před koncem
prvního kola došlo k další-
mu kolapsu. Znovu Katrin
Eckermann s ryzákem FIRTH
OF LORNE, se kterým tak
neslavně skončila v Poháru
národů, při nájezdu na vodu

udělala stejnou chybu. Zase odskakovala
dva metry před příkopem a tentokrát byly
následky fatální. Kůň odešel po třech a ona
zůstala bez hnutí ležet. Soutěž byla na
dvacet minut přerušena a mezi tím se jí lékaři
snažili pomoci na místě. Potom jí sanitka
odvezla do nemocnice a podle posledních
zpráv z toho vyvázla jen se zlámanou klíční
kostí. 

Meredith Michaels-Beerbaum se do
druhého kola s nadějným běloušem
FIBONACCI 17 (For Fealing) bezchybným
výkonem sice kvalifikovala, ale ze soutěže
odstoupila. Ve druhém kole se tak utkalo
třináct bezchybných a čtyři nejrychlejší se
čtyřmi body.
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Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák, tentokrát i na str. 8

Domácí diváci museli při Poháru národů v Cáchách strávit
porážku hned od tří týmů. Německo zvítězilo na svém
velkolepém konkuru naposledy v roce 2008. Tentokrát se
radovali Belgičané, které vede bývalý spolkový trenér Kurt
Gravemeier (uprostřed). Celkem sledovalo souboj národních
týmů 50 300 diváků.

s pěti body. Pak ale přišel totální šok. Katrin Ecker-
mann přivedla 10letého hannoverského hřebce
FIRTH OF LORNE (For Pleasure) do neřešitelné
vzdálenosti před vodní příkop. Ten přesto z velké
dálky odskočil a za vodou skončili oba v kotr-
melcích. Naštěstí spadli šikovně a nikomu se nic
nestalo. Pro silně znervóznělé Němce to však zna-
menalo, že Ehningovy čtyři body a také všechny
eventuální další, se budou určitě počítat. Ne-

pomohlo ani, že nejmladší Belgičan, osmnáctiletý
Jos Verlooy s 11letým valachem DOMINO (Thunder
Van De Zuuthoeve) dvakrát chyboval, protože
jednomu zaváhání se nevyhnul ani Daniel Deusser
s vestfálským běloušem CORNET D ́ AMOUR
(Cornet Obolensky). Sen o vítězství se náhle
vzdaloval, zvláště když tři Američanky šly čistě
a USA nemohlo mít víc než 8 bodů. Dobře chodili
i Holanďané a možností bylo v tu chvíli víc.

O výsledku rozhodovali poslední jezdci. Gerco
Schröder s ryzákem GLOCK ́ S LONDON N.O.P.
(Nabab de Reve) v úporné snaze neudělat chybu
překročil o šest setin časový limit. Holanďané končili
s devíti body a to vylučovalo eventuální
rozeskakování s USA. 

K žádnému by však stejně nedošlo. Belgičan

Cáchy byly důležitou zkouškou před SJH v Normandii
i pro čtyřspřeží. Na startu získalo pozici 25 nejlepších
spřežení světa. Vítězem v individuálním hodnocení se
stal Cheser Weber z USA a v soutěži týmů převzali
trofej jezdci Nizozemí. V jejich družstvu byl vedle
IJsbrand Chardona, Koos de Ronde i kouč našich
jezdců Theo Timmerman. Druzí skončili Maďaři před
týmem Německa.

Foto Aachen Foto Aachen

Foto Roland Thunholm /FEI

Foto Aachen

Týden před Cáchami byla Katrin Eckermann s FIRTH OF
LONE (foto) důležitou členkou vítězného týmu Německa ve
Furusiyya Cup ve Falsterbo. Před domácím publikem vyrobila
dvakrát karambol

Stačilo pomalu 
Pět jezdců zvládlo bez chyby obě kola a ti se na

závěr střetli v rozeskakování. Zahajoval Christian
Ahlmann s 12letým hannoverským hřebcem
CODEX ONE (Contendro I). Z počátku se snažil
riskovat, ale ke konci zvolnil a byl vděčný za čisté
konto. Marcus Ehning s hřebcem PLOT BLUE by
byl rychlejší, ale shodil úzkou stacionátu v oblouku.
V úžasném tempu projel rozeskakováním Američan
Kent Farrington s 12letým holandským hnědákem
VOYEUR (Tolano Van´t Riethof). Určitě by zvítězil,
ale to by nesměl ve zběsilém tempu shodit
závěrečnou stacionátu. Rychlejší než Ahlmann byl
i Daniel Deusser s běloušem CORNET D´AMOUR,
ale byl mu osudný stejný skok jako Ehningovi.
Poslední v rozeskakováni byla Američanka Lauren
Hough s 10letou hnědkou OHLALA (Orlando), ale ta
v rychlém tempu chybovala dvakrát.

S nejpomalejším časem tak zvítězil jediný
bezchybný Christian Ahlmann. Druhý byl o tři vteřiny
rychlejší Kent Farrington a třetí příčku obsadil
Marcus Ehning. Čtvrté místo získal Daniel Deusser
a páté Lauren Hough.

Vítězství ve Velké ceně Cách je pro Christiana
Ahlmanna výzvou k získání speciálních prémií v rámci
Rolex Grand Slam. Firma Rolex odměňuje sériové
vítěze v soutěžích z Ženevy, Cách a Calgary. Pokud
se někomu podaří vyhrát všechny tři GP za sebou (i
ve dvou letech) získá 1 milión Euro. Za dvě vítězství
za sebou je to 500 000 Euro a za dvě vítězství v rámci
série tří startů, ale ne po sobě, to je 250 000 Euro. 
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Opět Skokový pohár
Po předšampionátové přestávce navazuje po sedmi týdnech na jarní část

sezóny opět Skokový pohár. Tento víkend (25. - 28. července) je na
programu 5. kolo ve Frenštátě pod Radhoštěm a pak se již celý kolotoč
přesune do Zduchovic. Zde bude mít skokový pohár premiéru. Termín Velké
ceny Zduchovic je 3. srpna. Závodit se zde ovšem bude pochopitelně již od
pátku 1. srpna.

Ve Zduchovicích se soutěžilo i o víkendu 18. - 20. července, kdy zde bylo
na programu další kolo seriálu Channel Star. V hlavní soutěži -S**- zvítězila
mezi 22 dvojicemi po rozeskakování šesti koní domácí Michaela Krulichová
na CARDINAL 3. Druhý skončil Vladimír Tretera s CORLANDO (Stáj Tretera)
před Antonií Sabathilovou na ANTALIA (JK Diana Dubová Lhota). Finále
seriálu Channel Star je na programu 18. - 21. září.

Vítězkou hlavní soutěže (-S**-) ve Zduchovicích se 20. července stala
domácí Michaela Krulichová na CARDINAL 3

Foto K. Návojová

Spočteno, přihlášeno. Čeští jezdci začínají balit na
Světové jezdecké hry do Normandie. V pondělí
21. července skončila kvalifikace a do půlnoci musely
národní federace do Laussane dodat nejenom
nominativní přihlášky jezdců toužících po účasti v Nor-
mandii, ale i doklady o splnění předepsaných kva-
lifikací. Za ČR vše zpracovala stále ještě téměř naplno
ve své funkci působící Lucie Spiwoková.

Do centra FEI tedy za ČR putovala přihláška
obsahující 26 jmen jezdců a 33 koní. Česká republika
se zúčastní s větší ekipou než na jaře oznámila. V na-
šem týmu bude kompletní skokové družstvo (4 jezdci +
4 koně), dva jednotlivci pro soutěž všestrannosti, tři
jezdci čtyřspřeží (15 koní), pět jezdců s max. sedmi
koňmi pro endurance, po jednom soutěžícícm
v paradrezuře a reiningu a dva voltižní jednotlivci (muž
a žena) a kompletní skupina (7-8 cvičenců). Čeští
voltižéři ale budou cvičit i na dvou koních německé
ekipy, které naštětstí nemusí ČJF platit.

360 tisíc za startovné
I tak dosáhnou náklady na reprezentaci při Svě-

tových jezdeckých hrách astronomické výše. Prav-
děpodobně sice nebude naplněn na jaře předpokládaný
rozpočet 2,5 milionu, ale částka rozhodně dvou-
milionovou hranici překročí. Jenom startovné za každou
dvojici je 630 Euro. U čtyřspřeží je to za spřežení, ale
navíc se musí platit 250 Euro za rezervního koně.
Tzn, že jenom na startovném zaplatí český tým téměř
360 000,- Kč. 

33 českých koní 
do Normandie

Mistrovství v Brně
Letošní drezurní šampionát se koná v Brně na

Panské líše a jeho soutěže jsou již v plném proudu.
Mistrovství bylo zahájeno v pátek 25. července a na
programu jsou tradičně soutěže všech věkových
kategorií. Soutěže dětí a družstev jsou dvoukolové,
ostatní jezdci musí o medaile soutěžit ve třech
kolech. Oblastní družstva jsou tříčlenná. První
jezdec absolvuje úlohu Prix St. Georges (2009)
a další členové týmu pak úlohu JD (2009).

V hlavní seniorské kategorii se v pátek a v so-
botu jedou úlohy Intermediate I (2009). Závě-
rečné třetí kolo bude vrcholem šampionátu
a nejlepší jezdci předvedou volnou sestavu IM I.
K šampionátu je přihlášeno 70 dvojic. Průběžné
informace na www.panskalicha.cz

Foto Š. Bělohlavová Všechny kategorie kvalifikací pro finále ZP ve
všestrannosti měly svoji soutěž ve dnech 19. - 20.
července v Humpolci. Celkově se do dějiště
letošního 49. finále Zlaté podkovy sjelo 89 koní,
kteří startovali i v rámcových soutěžích. Na pro-
gramu bylo i KMK pro 6leté koně.

Ke kvalifikaci Zlaté podkovy nastoupilo 16 dvojic.
Zvítězil Roman Falta na KOKOSKA (Borovinka),
který dokázal na 2. místo odsunout v Humpolci
často neporazitelnou Radku Dvořákovou s DAMI-
LA (Rynárec). Radka své vítězství získala na
BRITANY 1 ve Stříbrné podkově. Mezi 11 dětmi na
pony byla nejlepší Barbora Vaňková s LIPTON
SINAJ (JK Ratibořské hory, foto)

V neděli 10. srpna oslaví 70. narozeniny
dlouholetý jezdec, reprezentant, funkcionář
a trenér František Slavík. Sám velmi úspěšný
jezdec všestrannosti získal na národních šam-
pionátech Československa řadu medailí. Od ro-
ku 1989 vykonával ve výcvikovém středisku NH
v Heřmanově Městci funkci trenéra sportovních
koní. Jako trenér stál u úspěchů Jiřího Cipry
a Jaroslava Hatly, kterého doprovázel i na OH.
Blahopřejeme.
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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

Foto Š. Bělohlavová

Mezi 13 jedničkami byl v Pardubicích nejlepší Pavel Plch z SK Apollon

Generálka na šampionát
Soutěže spřežení - Cena hejtmana Pardubického kraje, se ve dnech

11. - 13. července staly na pardubickém závodišti skutečnou generálkou
na národní šampionát. Ten mají spřežení plánován do Pardubic na
1. - 3. srpna. Při Ceně hejtmana se soutěžilo ve čtyřech kategoriích a do
Pardubic dorazilo na 30 spřežení.

Kategorii dvojspřeží pony byla napínavá až do úplného konce. Po dre-
zuře a maratonu vedla těsně Monika Pospíšilová z JK Boharyně. Jediná
chyba na parkuru ji o první místo připravila. Předstihl ji Michal Kořínek z JK
Sobotka. 

V jednospřeží se na startu sešlo 13 spřežení a z vítězství se radoval
Pavel Plch (SK Apollon). Dvojek bylo na závodišti sedm a o prvenství se
rozhodovalo především v závěrečném parkuru. Zde bylo hodně chyb, ale
nakonec byl v celkovém součtu nejlepší Ladislav Jirgala (JK Hubička
Telnice) před stájovým kolegou Josefem Drábkem a Josefem Hroudou
(Afrodita Němčice).

Čtyřspřeží byla pouze tři a jasným favoritem byl Radek Nesvačil. Po
drezuře také jasně vedl, ale v maratonu měl potíže, pravděpodobně pro
zranění koně. To bylo potvrzeno v neděli, když nenastoupil do
závěrečného parkuru. Vítězství tak získal Pavel Hybler (JK Sobotka) před
Jaroslavem Jandlem (JK Semice). Kompletní výsledky na
www.pardubice-racecourse.cz

Nyní již vše směřuje k národnímu šampionátu. Nejlepší jezdci čtyřspřeží
zde ale budou chybět, protože budou na CAI v Riesenbecku. Součástí
mistrovství bude i sobotní XXII. Národní výstava koní plemene Shagya –
Arab. 

Prvenství mezi třemi čtyřkami získal v Pardubicích Pavel Hybler
(JK Sobotka)

Foto Š. Bělohlavová

Foto Š. Bělohlavová

Vítěz dvojspřeží pony Michal Kořínek (JK Sobotka)



tendro) dvakrát inka-
soval jen jeden bod za
mírné překročení
času. Čtyřiadvacetile-
tý Patrick Stühlmeyer
s 11letým hřebcem
LACAN 2 (Lando)
jednou chyboval jen
ve druhém kole. Fi-
nišmankou byla pře-
kvapivá vítězka Glo-
bal Champions Tour
v Hamburku Katrin
Eckermann s hřeb-
cem FIRTH OF LONE
(For Pleasure). Stejně
jako napoprvé nic
neshodila a ve dru-
hém kole se vešla i do
časového limitu. Něm-
ci končili s celkovými
sedmi body.

Vyhrát ale ještě
mohli Švédové i Ho-
lanďané. Peder Fredricson s 10letým běloušem
H&M SIBON (Sibon W) by ale musel zopakovat
nulu z prvního kola. Diváci tomu hodně věřili
a když mu spadl úvodní oxer ve trojskoku,
projela ochozy vlna zklamání. Smutní byli i Ho-
lanďané, protože Jur Vrieling s hřebcem ZIRO-
CCO BLUE VDL (Mr. Blue) odcházel s devíti
body a jejich tým propadl na pátou příčku.  

Zvítězili tentokrát podceňovaní Němci se
sedmi body. Druzí s osmi byli zklamaní
Švédové. Na třetím místě s devíti body ex equo
bylo USA a Španělsko. Pátí Holanďané měli 13
a šestí Britové 18. Sedmé skončilo Švýcarsko –
25 a poslední Ukrajina nasbírala 28 bodů.      

Tři jezdci se dostali přes obě kola s nulou.
Byla to šestadvacetiletá Američanka Brianne
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Nejbohatší seriál všech dob
pokračoval v Estoril

V portugalském Cascais, v letovisku Estoril se v sobotu 12. července,
jezdilo letošní osmé kolo Longines Global Champions Tour. Parkury na
velkém travnatém kolbišti, stavěl německý všudybyl Frank Rothenberger.

Po dvou kolech zůstalo pět jezdců s nulovým kontem a ti se utkali
v rozeskakování. Zahajoval vítěz z Monaka Bassem Hassan Mohammed
z Kataru s fenomenální skokankou VICTORIA. Tentokrát mu však štěstí
nepřálo. Dost si zajížděl a na závěrečný oxer se rozjel tak, že ho zákonitě
rozbil. Rodrigo Pessoa s 10letým tm. hnědákem STATUS FRH se zkušeně
prosmýkl kurzem a ostatní měli co dohánět. Zkusil to Nick Skelton s hřeb-
cem BIG STAR. Byl hodně rychlý, dobře si zkracoval dráhu, ale chtělo to
přece jen trochu pomaleji na závěrečný skok. Jeho kolega z vítězného
týmu posledních OH, Scott Brash se svou jedničkou HALLO SANCTOS,
byl sice o dvě sekundy pomalejší zato však bez chyby a ujal se vedení.
O to ho mohl připravit už jen Christian Ahlmann s běloušem ARAGON Z.
Spadl mu však už třetí skok a podruhé chyboval i na posledním oxeru.
Dotaci 100 tisíc EUR si odvezl Scott Brash, Rodrigo Pessoa dostal šedesát
tisíc a Nick Skelton čtyřicet pět. Příští kolo bude na závodišti u fran-
couzského zámku Chantilly 27. července.   

Pořadí 1. divize Furusiyya Cup po 6. kole
ve Falsterbo: 1. Francie – 345, 2. Španělsko
– 282,5, 3. Švýcarsko – 280, 4. Nizozemsko –
250, 5. Belgie, Švédsko – 220, 7. Ukrajina –
170, 8. Německo – 160, 9. Irsko, Velká Bri-
tánie – 130

Furusiyya Cup ve Švédsku
Šesté kolo 1. evropské divize Furusiyya FEI

Nations Cup bylo na programu 11. července.
Jezdilo se na jihu Švédska v přímořském
letovisku  Falsterbo. Soutěže se zúčastnilo osm
týmů, mezi nimiž bylo také hostující dámské
družstvo USA. O důležité kvalifikační body do
podzimního finále bojovali reprezentanti Nizo-
zemska, Španělska, Švédska, Ukrajiny a Velké
Británie. Na prostorném kolbišti se skvělým
trávníkem, stavěl parkury Christian Wiegand
z Německa. 

V prvním kole kvalitu účastníků trochu
podcenil. Výsledkem bylo čtrnáct jezdců bez
chyby a dalších sedm jen s jedním bodem. Po
prvním kole vedli Holanďané a Švédové s nulou
a v patách jim byli s jedním bodem Španělé
a Američané. Následovali dvoubodoví Němci
a čtyřbodoví Ukrajinci. Britové měli pět a Švýcaři
sedmnáct bodu.

O přestávce zvedl stavitel osm skoků o pou-
hých pět centimetrů a hned byla soutěž daleko
zajímavější. Ve druhém kole bylo bezchybných
jenom šest. Dost na to doplatili domácí.
Třiadvacetiletý Douglas Lindelöw s holštýnským
ryzákem CASELLO (Casall) udělal dvě chyby
v trojskoku a nulu nedokázal zopakovat ani o rok
starší Alexander Zettermann s 11letým hně-
dákem CAFINO (Cardento), který chyboval
jednou. Diváci si hodně oddechli, když je bez-
chybný Rolf-Göran Bengtsson s holštýnkou
UNITA ASK (Corrado I) udržel ve hře.

Holanďané však na tom byli podobně a ve
druhém kole se hodně zvedli Němci. Spolkový
trenér Otto Becker týden před Cáchami ne-
přivezl žádnou ze svých hvězd a příležitost
dostala náhradní sestava. Meredith Michaels-
Beerbaum s nezkušeným 9letým běloušem
FIBONACCI (For Fealing) v obou kolech jednou
zaváhala a trojnásobný derby vítěz Andre
Thieme s holštýnem CONTHENDRIX (Con-

Goutal s hřebcem NICE DE PRISSEY (Rosire),
Holanďan Wout-Jan Van der Schans s 11letým
valachem CAPETOWN (Oklund) a Sergio
Alvarez Moya ze Španělska s ryzákem ZIPPER
(Sam R). 

Další informace hledejte na stránce
www.falsterbohorseshow.com. Příští kolo
1. divize bude v anglickém v Hicksteadu v pátek
1. srpna.

V 6. kole 1. evropské divize Furusiyya Cup ve Falsterbo zvítězilo Německo


