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Inzerce

Jak ten čas letí
V pondělí 14. července by mému otci

Přemyslovi bylo 90 let. Ještě neuvěřitelnější
je, že 21. října to bude 20 let co nás náhle,
bohužel po pozdě objevené těžké nemoci,
navždy opustil. Patřil k poválečné generaci
koňařů, která skutečně v pravém slova
smyslu zachraňovala koně a jezdecký sport.
Často si říkám, jak by se asi radoval ze
všech úspěchů, které české jezdectví za 20
let jeho absence dosáhlo. Pro hrstku z Vás,
kteří si jej ještě pamatují i pro svoji potě-
chu připomínám jeho osobnost fotografií
s Dickem Francisem, kterému byl při jeho
první návštěvě v ČR v sedmdesátých letech
průvodcem. Ing. Cyril Neumann

(Pokračování na str. 2)

ME Arezzo
V italském Arezzu probíhalo ve dnech 22. - 27. čer-

vence skokový šampionát Evropy kategorií děti, junioři
a mladí jezdci. Výsledky našich zástupců, kteří se po-
prvé v historii zúčastnili ve všech kategoriích s kom-
pletním týmem, jsou již známé. Po pořádek je ještě jed-
nou v kompletní podobě uvádíme. 

Děti: tým ve složení Sofie Najmanová (STARDANO), Daniel Pospěch (ARMEN), František Stru-
žinský (LUCKY LIFESTYLE), Michaela Rodová (COLMETA) skončil na 9. místě s 20 body, (zvítězilo
Německo s nulou). V hodnocení jednotlivců se Sofie Najmanová probojovala do finále, kde skončila
na 29. místě s celkovými 21 body. Dále se umístili: Daniel Pospěch - 32. (po třech kolech 8 bodů),
František Stružinský - 53. (13 bodů), Michaela Rodová - 68. (20 bodů) a Markéta Míková - 81.
(36 bodů).

Junioři: tým ve složení Adéla Půlpánová (DUEL 3), Francesca Kolowrat-Krakovská (VORIETA),
Kateřina Málková (BUGATTI DWERSE HAGEN) a Anna Kellnerová (KASHMIR) skončil na 13. místě
s 25 body, (zvítězila Velká Británie se 4 body). V hodnocení jednotlivců uniklo finále Anně Kellnerové
o 0,12 bodu a skončila na celkovém 31. místě po třech kolech s 11,49 body. Dále se umístili: Adéla
Půlpánová - 43. (14,64 bodu), Francesca Kolowrat-Krakovská - 61. (19,89 bodu) a Kateřina Málková
- 74. (28,89 bodu).

Mladí jezdci: tým ve tříčlenném složení Veronika Jelínková (FOREVER), Alžběta Vojtková (CA-
PUA) a Lucie Strnadlová (ATLANTA 12) skončil na 15. místě s 41 body po prvním kole, (zvítězilo
Německo s 8 body). V hodnocení jednotlivců po třech kolech: Alžběta Vojtková - 59. (33,86 bodů),
Veronika Jelínková - 63. (39,64) a Lucie Strnadlová - 66. (45,10 bodu). Ivana Hronová na ESIONE
VAN´T WOUTLAND nedokončila zahajovací kolo.

Naši mladí jezdci se na letošní šampionát
dlouhodobě připravovali a tak většina z nich již
v Arezzu startovala. Prostředí jim tak nebylo
zcela neznámé. Vybíráme z oficiálního hod-
nocení vedoucího české výpravy manažera
skokové komise Martina Ohnheisera:

Děti
S kategorií dětí se v Arezzu loučila Michaela

Rodová. Musela ovšem startovat na náhradním
koni a to její situaci a nakonec i situaci českého
týmu poněkud zkomplikovalo.

Nutné je ovšem vyzdvihnout, že do soutěže
družstev byly v českém týmu započítávány
výkony maximálně s jednou chybou. Nuly byly
celkem čtyři a takovým výkonem přispěli
k týmovému výsledku vedle Sofie Najmanové
i Daniel Pospěch a František Stružinský.

Junioři
Zde je škoda, že z týmu na poslední chvíli

vypadla Tina Šalková a na její místo musela

Kompletní český tým na ME v italském Arezzu
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(Dokončení ze str. 1)

ME Arezzo

Devět finálových účastí
P rvní napjatě očekávaný šampionát roku 2014 je za námi. Výkonnost poměřilo evropské

skokové mládí. Naše jezdectví při tom bylo 100% zastoupeno. To dokazuje kvantitativní
trend sportovního jezdectví v ČR. Na skokovém ME dětí, juniorů a mladých jezdců

v Arezzu jsme poprvé v historii postavili tým ve všech kategoriích. S výjimkou jediného českého
jezdce pak všichni reprezentanti úvodní tři kvalifikační kola dokončili. Všechna česká družstva tak
byla klasifikována. Na startu v Itálii bylo celkem 13 českých jezdců. Od roku 1998 reprezentovalo
ČR na evropských šampionátech 75 dvojic. Téměř polovina z nich pak startovala v posledních
třech letech. Do statistiky finálových účastí se letos zapsala Sofie Najmanová, která je za 17 let
českých startů naším devátým účastníkem ve finále ME.

Podíváme-li se podrobněji na novodobou historii našich evropských účastí mladších věkových
kategorií, je patrný nejenom trend nárůstu počtu českých jezdců schopných účasti v evropském
měření sil, ale patrný je i vzestup výkonnosti. V juniorském období současných jedniček Zuzany
Zelinkové a Aleše Opatrného jsme sice díky jejich talentu i na tehdejší dobu neuvěřitelně
schopným koním získali na ME dvě účasti ve finále (Münchwilen 1999) a o rok později i titul mistra
Evropy, ale evropského srovnání se za ČR zúčastňovali pouze tito dva výjimeční.

Následovalo několik let hledání jejich nástupců, kteří by byli účasti na evropském šampionátu
alespoň schopni.  Z tohoto období vyčnívá pouze finálová účast Josefa Kincla v roce 2003 v San
Remu. Pořadatelsky byli v těchto letech junioři a mladí jezdci na okraji zájmu. 

V roce 2007 vstupuje v tureckém Istanbulu do evropské soutěžní historie kategorie dětí. Pro ČR
euforicky hned bronzovou medailí Michaely Hažmukové. Na její úspěch navázala o rok později
v Aténách Lucie Krulichová, která přivezla z Řecka umístění na 5. místě. Jakkoliv se v té době již
evropských šampionátů zúčastňovalo více našich jezdců, s masivní účastí posledních let se to
nedá vůbec srovnat.

Za poslední tři roky jsme na ME vyslali 31 dvojic. Ke stejnému počtu jezdců jsme před tím
potřebovali šest let a to ještě pomohla domácí organizace ME juniorů a mladých jezdců 2008
v Praze. Za deset sezón mezi lety 1998 až 2007 se evropských šampionátů zúčastnilo pouze
19 dvojic.

A nyní k výkonnosti. Je zákonité, že se s postupným pronikáním našich jezdců ne evropská
kolbiště zvyšují i naše ambice a očekávání. To, co bylo před deseti lety oslavovaným úspěchem,
je dnes samozřejmostí. První větší soutěžní ambice měli naši junioři již před dvěma lety, kdy
evropský šampionát hostil nedaleký Ebreichsdorf. Výkony a umístění v roce 2012 byly zklamáním.
Žádná účast ve finále, týmovou soutěž junioři nedokončili, mladí jezdci ve třech. Většina umís-
těných okolo 60. pozice. Před rokem ve Španělsku to nebylo o mnoho lepší. Vše zachraňovala
pouze Barbora Tomanová, na kterou ale ve finále zbylo jenom poslední místo.

Přesto, že se doposud nikdo ani nepřiblížil k evropskému triumfu Aleše Opatrného z Hartpury,
je po posledním ME opatrný důvod k optimismu. Probíráme-li se výsledky předchozích let, je
většina výkonů zatížena dvoucifernými výsledky. Pro řadu českých dvojic pak byla úvodní tři kola
na ME nad jejich síly.

Přes skutečnost, že i letos přivezla řada jezdců z Arezza „pouze“ umístění ve druhé polovině
výsledkových listin, většina výkonů byla velmi slušná a některé, i podle hodnocení většinou velmi
přísného Jiřího Pecháčka, výborná. Dokazuje to drtivá většina parkurů s jednou, maximálně
dvěma chybami. Povedlo se to dokonce ve druhém kole PN mladých jezdců i Alžbětě Vojtkové.
Všichni věci znalí pak vědí, že tato věková kategorie je na ME vystavena obtížnosti, za kterou se
již nemusí stydět ani tříhvězdové CSI.

Všichni čeští zástupci byli v Arezzu plně konkurence schopní. Anně Kellnerové, Adéle
Půlpánové a Danielu Pospěchovi unikla finále o vlásek. Možná je to některým ambiciózním
fanouškům málo. Každý, kdo ale pamatuje ještě zcela nedávná srovnání výkonnosti českých
jezdců s Evropou, musí výkonnostní posun vnímat.

Nyní je ovšem na řadě výrazně delší krok. Světové hry v Normandii odhalí pravdu seniorského
srovnání. Doufejme, že stejně jako před lety, by i zde mohli českému jezdeckému sebevědomí
pomoci již dospělí - Aleš Opatrný a Zuzana Zelinková. Ing. Cyril Neumann

nastoupit náhradnice Kateřina Málková. Ta svoji
roli splnila dobře a především druhé kolo Poháru
s 5 body bylo velmi pěkné.

I Franceska Kolowrat-Krakovská musela
startovat na náhradním koni a to celkový vý-
sledek ovlivnilo.

Smůlu měla i Adéla Půlpánová, která byl
těsně před ME majitelem odebrán QUEEN C

a tak i ona musela startovat
na koni, kterého by si
pravděpodobně pro šam-
pionát nevybrala. Z tohoto
hlediska tak byly dvě úvodní
nuly úspěchem a škoda, že
ve třetím kole spadly dva
skoky. S jednou chybou by ji
finále neminulo.

A aby nebylo v juniorské
kategorii smůly málo, Annu
Kellnerovou, po prvním kole
na 14. místě, dělily od velmi
dobrého celkového výsledku
po jedné chybě ve druhém
a třetím kole. Již samotný
postup juniorů do druhého
kola Poháru národů je ale
úspěchem.

Mladí jezdci
Zde je nutné vyzdvihnout

výkon Alžběty Vojtkové. U mla-
dých jezdců je již obtížnost
skutečně velká a bylo vidět,
že obě své partnerky v týmu
Alžběta zkušeností převyšuje.
U obou zbývajících členek
týmu hrála roli i kvalita koní.
Na výsledku se projevil po-
chopitelně i handicap pouze
tříčlenného týmu, když jsme
hned na počátku přišli o Ivanu
Hronovou. I ona musela na po-
slední chvíli vzít do Itálie ná-
hradního koně a ten přes spl-
něnou kvalifikaci nebyl na po-
dobnou obtížnost připraven.

Sofie Najmanová - STARDANO

Důležitým členem týmu byl Aleš Opatrný,
který v roli trenéra radil jak na to

Adéla Půlpánová - DUEL 3



Družstva
Velmi sledovaná

byla soutěž družstev,
kterých bojovalo o ti-
tuly tentokrát pět. Ta-
dy předvedly nejvy-
rovnanější výkony Ji-
hočešky: Anna Miko-
lášová - ZORRO 5,
Petra Miki Civišová -
MARY LOU 1 a Bar-
bora Kamírová - UN
AMI. Všechny tři jezd-
kyně zajely své úlohy
bohatě přes 60%
(v součtu 64,558).
Tahounem družstva
byla Barbora Kamí-
rová, která si tak od-
vezla z Brna zlatou
medaili za soutěž družstev a stříbrnou za soutěž
starších juniorů. Druhé místo obsadilo družstvo
Prahy před třetí jižní Moravou.

Děti
Děti jediné mají soutěž dvoukolovou, tak

zahajovaly až v sobotu. Ve startovní listině se
vedle jedenácti velkých koní objevili i dva poníci,
což vyvolalo diskuze, zda na šampionát patří
nebo ne, když mají svoje vlastní mistrovství.
Častěji znělo ne. Ovšem pravidla to nezakazují,
ošetřit by to snad mohl jedině rozpis vlastního
MČR.

A tady rozhodovaly ty setinky. Po prvém kole
vedla Sára Vingrálková s ponym EMIL-R (Stáj
Derby) před Terezou Markuskovou AHA (SS
Donthová). Třetí skončil další pony LIPTON
SAMBA se Zuzanou Balouškovou (JSK Rohan).
Druhé kolo zajela lépe Tereza Markusková
a odsunula Sáru Vingrálkovou na druhé místo.
Zuzaně Balouškové se úloha příliš nevyvedla
(až sedmé pořadí), ale v součtu obou kol třetí
místo udržela a o 0,011% odsunula na čtvrté
místo skvěle jezdící Terezu Kurkovou s ROSA 3
(stáj 3K Přední Lhota).
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Jihočešky Anna Mikolášková, Petra Miki Civišová a Barbora Kamírová
dominovaly soutěži družstev

Seniorský titul získal opět Fabrizio Sigismondi, střibro Šárka Charvátová a bronz Libuše Půlpánová

Šampionátové Brno
Drezurní šampionát uvítalo letos po krátké přestávce opět Brno.

Účastníky čekal dobře připravený areál, krásně vyzdobený drezurní
obdélník, vskutku mezinárodní sbor v čele s Vítem Čmolíkem a skvělá
organizace v režii Lenky Sekaninové. Jedinou vadou na kráse bylo snad
jen to, že se občas na světelné tabuli objevil výsledek dokončivší dvojice
a po několika minutách byl u/opraven. Veliké emoce to vyvolávalo
zejména v neděli, kdy se v jednotlivých týmech honem sčítaly desetinky
a setinky procent, které v závěru rozhodovaly o medailích.

Mladí jezdci
Celý program mistrovství zahájili mladí jezdci,

kde nastoupilo k soutěži pět děvčat. V prvém
kole se nejvíce dařilo Barboře Dvorníkové
s WHY NOT a Barboře Marešové s CLEVER
GIRL (obě Iluze Makotřasy). LISANDRO Sofie
Brodové (Eventing Tem) působil trochu strnulým
dojmem a skončil třetí. Druhé kolo však pořadím
dost zamíchalo. Barboře Marešové se úloha
příliš nevydařila a ztratila tak šanci na přední
umístění. Zato Sofie Brodová zajela mnohem
lépe a v součtu obou kol se dostala do čela.
Nedělní volné jízdy již na pořadí nic nezměnily.
Zvítězila Sopfie Brodová, druhá byla Barbora
Dvorníková a třetí místo vybojovala vyrov-
nanými výkony ve všech kolech Kamila Koty-
zová na LITTLE JOE (JK Stáj Adam).

Starší junioři
Starších juniorek bojovalo o tituly sedm a v prv-

ních dvou kolech předvedla naprosto suverénní
výkony Barbora Kamírová s UN AMI (JK
Borová), těsně sledována Martinou Kučerovou
s CALET (Leonix OS). Chyba ve volné jízdě
Barbory Kamírové pomohla k vítězství Martině
Kučerové. Rozdíl mezi prvou a druhou dvojicí
byl ale v součtu pouhých 0,056%. Třetí skončila
stále se zlepšující Patricie Gráblová a WAYOMA
(Dressage Academy). 

Mladší junioři
V kategorii mladších juniorů se představilo

rovněž sedm jezdkyň (s osmi koňmi). V této
soutěži docházelo ke změnám v pořadí po kaž-
dém kole a vše rozhodly až nedělní volné jízdy.
O vyrovnanosti startujících svědčí naprosto
minimální rozdíly mezi prvním a druhým místem
– 0,514% a mezi třetím a čtvrtým jen 0,136%.
Vítězně z tohoto klání vyšla Tereza Čechurová
s ELFEN PRINZ (SK Victoria-Tic) před Anetou
Havlíčkovou CE SOIR (TJJ Přední Kopanina)
a Kateřinou Němcovou na WOLKEN (Dvůr
stráň Gabrielka), bramborová medaile zbyla
na Denisu Vegrichtovou s ARTUŠ 7 (JK Měl-
ník).

Senioři
Vyvrcholením celého mistrovství byla bohatě

obsazená soutěž seniorů (14 jezdců se 17 koň-
mi). Prvá dvě místa se zdála obsazena hned od
počátku – v čele se usadil Fabrizio Sigismondi a
APROPOS (Dressage Academy) těsně sledo-
ván Šárkou Charvátovou se SAINT TROPEZ
(JK NH CAR). Tyto dvě dvojice nenechaly niko-
ho na pochybách, že své pozice již neopustí,
a potvrzovaly to v každém dalším kole. Fabrizio
Sigismondi a APROPOS tak získali již třetí titul
v řadě.

Bronzová nakonec skončila Libuše Půlpá-
nová a GALANT 4 (TJ Equus Kinsky). Výkon té-
to dvojice byl v prvém kole poznamenán lijákem
a vynucenou pauzou, ale v dalších úlohách dala
najevo, že se s ní musí  počítat. Čtvrté místo
obsadila vyrovnanými výkony Tereza Hábová
a JAMES BOND (JK Dance and Jump). Těsně
pátá skončila Hana Vašáryová s Equiservis
LA FLEURETTE (DS Pelikán). I jejich prvou úlo-
hu poznamenal liják. Tato klisna startuje na
úrovni IM první sezonu a předvedla nadějné vý-
kony. Máme se tak na co těšit.

Pavla Loudová

D rezurní šampionát je za námi a vedle
hrstky diváků v Brně může každý řa-

du úloh shlédnout na www.equitv.cz
Přesto, že se současné soutěžní jezdectví

stále více specializuje, příznivci drezury často
právě tuto disciplinu pasují na vrchol
veškerého  jezdeckého sportu. Je potěšitelné,
že především v mladších věkových kate-
goriích drezurního šampionátu to dokázaly
jezdkyně i  jiných disciplín. V jejich čele stojí
držitelka dvou medailí z Brna Barbora Ka-
mírová, která je úspěšnou jezdkyní ve vše-
strannosti. Hned vedle ní je potřeba vy-
zdvihnout výkony zlaté Martiny Kučerové,
která je nejenom pravidelnou účastnicí
skokových soutěží, ale i na letos ve starších
juniorech vítězné CALET úspěšně absol-
vovala skokové soutěže úrovně -L**-. Na
parkurech ale můžeme vídat i další úspěšné
drezuristy, jako juniorku Denisu Vegrichtovou
nebo z kategorie dětí Zuzanu Balouškovou či
Terezu Kurkovou.

Tato skupina jezdecky vyspělých dre-
zurních nadějí dokazuje, že především v po-
čátcích jezdeckého výcviku nelze drezurní
sport uzavřít pouze na drezurní obdélník.
Všichni tito jezdci a jejich trenéři tak usvědčují
z omylu všechny ty „odborníky”, kteří do le-
gislativy ČJF prosadili specializované Zkouš-
ky základního výcviku pro budoucí 
„drezuristy” s absencí skokové 
části.



Pokračování
v Gijonu

Druhý den po skvělém vítězství v Hicksteadu,
vyhrálo perspektivní americké družstvo i ve
2. evropské divizi
Furusiyya FEI Nations
Cup ve španělském
Gijonu. Soutěže se
zúčastnilo jedenáct
družstev, ale jen Itálie
a Norsko soutěžily o
kvalifikační body.

Autorem parkurů
byl domácí stavitel
Avelino Rodriguez-Mi-
ravalles. Jeho kurz
překvapivě nadělal
spoustu potíží i někte-
rým renomovaným
jezdcům. Kupříkladu
úřadující mistr Evropy,
Roger-Yves Bost
s jindy skvělou CAST-
LE FORBES MYRTIL-
LE PAULOIS,  se zde
dostal do problémů
a nakonec byl rád, že
dokončil parkur s osm-
nácti body. 

Podobně dopadl
i další horký kandidát
francouzského týmu
pro Normandii Amye-
ric de Ponnat s hřeb-

S celkovými čtyřmi
body tak zvítězili Ame-
ričané ve složení:
McLain Ward -
ROTHCHILD (Artos)
0/0, Reed Kessler -
CYLANA (Skippy II)
8/4, Margie Goldstein-
Engle - ROYCE (Cafe
au lait) 0/4 a Beezie
Madden - CORTES C
(Randel Z) 0/0. 

Současné druhé
místo patřilo Holand-
sku a Německu – 8
bodů a čtvrtí Bel-
gičané stejně jako Iro-
vé měli dvanáct. Děle-
nou šestou příčku ob-
sadili Britové a Fran-
couzi s dvaceti osmi
body. Poslední Švé-
dové měli třicet osm.  

Američané se tímto
vítězstvím pasovali na
horké favority pro zisk
týmového titulu na
Světových hrách.

Dvojnásobnou nu-
lou, kromě vítězných McLain Warda a Elizabeth
Madden pomohli svým týmům i Holanďan Jur
Vrieling, Belgičan Pieter Devos s 11letým
valachem DREAM OF INDIA GREENFIELD
(Gem of India) a Darragh Kenny z Irska
s 11letým hřebcem IMOTHERP (Indoctro).

V týmech na posledních příčkách jistě panuje
nervozita, ale družstva od šestého do desátého
místa budou ještě v posledním kole bodovat. Do
finále z elitní desítky postoupí prvních sedm
družstev. O to bude příští kolo v Dublinu napí-
navější.

Více podrobností najdete na straně
www.hickstead.co.uk. Poslední kolo 1. evrop-
ské divize bude v pátek 8. srpna v Dublinu. 
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Předposlední kolo
1. evropské divize
Furusiyya FEI Na-
tions Cup se jezdilo
1. srpna v anglickém
Hicksteadu. V soutě-
ži se utkalo osm tý-
mů a z nich Belgie,
Holandsko, Němec-
ko, Irsko a Velká Bri-
tánie soutěžilo o bo-
dy pro kvalifikaci do
podzimního barce-
lonského finále. 

Dvě vítězství pro USA Foto Jon Stroud/FEI

Foto Herve Bonnaud/FEI

Foto Jon Stroud/FEI

Tým USA zvítězil v Hicksteadu ve složení (zleva) Reed Kessler, Beezie
Madden, Margie Goldstein-Engle a McLain Ward (šéf týmu Robert Ridland)

Tým USA během 24 hodin podruhé na stupni pro vítěze (zleva): Georgina
Bloomberg, Quentin Judge, Catherine Pasmore a Ashlee Bond

Pro Švédy, Francouze a Američany to byla
i příprava na nadcházející Světové hry. Parkur
v britském svatostánku stavěl domácí designer
Kelvin Bywater. Na trase tentokrát vynechal
trojskok, zato jezdci museli překonávat tři dvoj-
skoky. Kurz byl hodně točený. Mnohokrát spadla
nenápadná branka v oblouku uprostřed parkuru
a často se chybovalo i na vodním příkopu. Bylo
to těžší, protože voda byla zakomponována do
dlouhé řady s předcházejícím oxerem a násled-
ným dvojskokem začínajícím stacionátou.

S prvním kolem se nejlépe vypořádali Ame-
ričané, kteří jediné dvě chyby Reed Kesslera
škrtali a postupovali s nulou. Těsně za nimi byli
se čtyřmi body Irové spolu s Belgičany. Osm
měli Němci a Nizozemci. Francouzi si nesli dva-
náct, Britové šestnáct a Švédové osmnáct bodů.

Druhé kolo se vyvíjelo velice zajímavě a va-
rianta na celkové umístění se několikrát měnila.
Když šli čistě Jur Vrieling s hnědákem VLD
BUBALU (Baloubet du Rouet) a Marcus Ehning
se 17letým hřebcem PLOT BLUE (Mr. Blue),
Holanďané a Němci se již skrytě těšili na ro-
zeskakování. Mohla se k nim přidat i Belgie, ale
to by nesměl jejich finišman, Gregor Wathelet
s impozantním hřebcem CONRAD DE HUS
(Con Air), chybovat v posledním dvojskoku.

Chladnokrevná Bezie 
Konečné pořadí však měla ve své režii

poslední jezdkyně soutěže, Elizabeth Madden
s 12letým hnědákem CORTEZ´C. Bylo jasné, že
pokud udělá chybu, bude se USA spolu s Ně-
meckem a Holandskem rozeskakovat. Jenže
Beezie byla naprosto suverénní a žádné po-
chybnosti nepřipustila.

Vítězství USA zařídila Elizabeth Madden
s 12letým hnědákem CORTEZ´C

Furusiyya FEI Nations Cup evropské
divize 1 po šestém kole v Hicksteadu:
1. Francie – 345, 2. Nizozemsko – 345,
3. Belgie – 295, 4. Španělsko – 282,5,
5. Švýcarsko – 280, 6. Německo – 255,
7. Švédsko – 220, 8 Irsko – 205, 9. Velká
Británie – 187,5, 10. Ukrajina – 170

Furusiyya FEI Nations Cup evropské divize
2 po pátém kole v Budapešti: 1. Norsko –
345; 2 Itálie – 270; 3. Dánsko – 240, 4. Polsko
– 230, 5. Turecko – 152,5,  6. Finsko
a Rakousko – 150, 8. Slovensko a Maďarsko
– 145, 10. Česká republika a Portugalsko –
100, 12. Rusko – 65

cem ARMITAGES BOY, který nasbíral šestnáct
bodů. Francouzský trenér Philippe Guerdat si
jistě musel drbat vlasy. 

Americká hymna podruhé
S osmi body zvítězilo americké kvarteto ve

složení: 29letá Ashley Bond - CHELA LS  4/0,
22letá Catherine Pasmore - BONANZA VAN
PAEMEL 0/4, 28letý Quentin Judge - HH COPIN
VAN DE BROY 4/4 a 31letá Georgina
Bloomberg - JUVINA 0/0. Druzí Švýcaři nasbírali
třináct bodů a třetí Britové měli patnáct. Až čtvrtí
byli v silné sestavě se šestnácti body pořádající
Španělé a Italové měli osmnáct. Šestá byla Bel-
gie, sedmé Norsko a osmá Francie. Do druhé-
ho kola nepostoupily týmy Německa, Kataru
a Argentiny.

Kompletní výsledky na
http://en.hipico.gijon.es

Další kolo 2. evropské divize se koná nyní -
8. srpna v Bratislavě. Poslední bude v září
v italském Arezzu. 



CANTINERO (Cento). Brilantní jízdou předhonil
svého šéfa o více než půl druhé vteřiny a ujal se
vedení. Moc se snažil olympijský vítěz z Hong
Kongu Eric Lamaze s 11letou hnědkou FINE
LADY 5 (Forsyth), ale do vedení mu chyběly dvě
desetiny.

Posledním startujícím byl Rolf-Göran Bengt-
sson s holštýnským hřebcem CASALL ASK
(Caretino), který prolétl kurzem jako vítr a pře-
konal svého mladšího krajana o půl vteřiny. Oba
Švédové si slavnostní dekorování na stupních
vítězů spontánně užívali. Sekundoval jim Eric
Lamaze. Za vítězství si Rolf-Göran Bengtsson
tentokrát odnesl šek na 99 tisíc EUR, Henrik von
Eckermann dostal úctyhodných 60 a Eric Lamaze
45 tisíc.

Oniščenko v rozeskakování
Týden po švédském galapředstavení pořádal

další kolo sám prezident milionářského seriálu
Jan Tops ve svém sídle v holandském Val-
kenswaardu.  Pro jezdce měl skvěle připravený
rozsáhlý areál s velikým travnatým kolbištěm.

Parkury znovu stavěl
Uliano Vezzani.

Prvním kolem prošlo
třináct jezdců čistě,
jeden s jedním bodem
a do druhého kola se
dostali ještě čtyři čtyř-
bodoví. Ve druhém
kole bylo sedm čistých
parkurů a do roze-
skakování se kvali-
fikovalo šest jezdců.

Překvapivě byl mezi
nimi i ukrajinský me-
cenáš Olexandr Oniš-
čenko, kterému se ve
Valkenswaardu mimo-
řádně dařilo. Startoval
s 12letým holandským
hřebcem VALENTINO
VELVET (Indoctro),
kterého ještě v květnu
jezdil přední fran-
couzský jezdec Simon

V rámci festivalu
v Hicksteadu proběhlo
i šesté závěrečné kolo
pilotního ročníku dre-
zurního FEI Nations
Cup 2014. V Hick-
steadu se utkalo pět
zemí - Dánsko, Ně-
mecko, Velká Británie,
Švédsko a USA. Sou-
těžilo se v klasických
úlohách Grand Prix
a Grand Prix Spécial.
Ve všech týmech se
sečetla dosažená pro-
centa jednotlivých
jezdců z obou úloh.
O konečném pořadí
rozhodoval průměr
nejlepších tří výsled-
ků.

Největší hvězdou
soutěže byl domácí
Carl Hester, který
v sedle 13letého hřebce FINE TIME 13
(Florestan I) vyhrál jak Grand Prix, tak i Grand
Prix Spécial. Bohužel, ostatní členové britského
týmu nedokázali na jeho výsledky navázat a tak
tým Velké Británie obsadil druhou příčku.
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Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

Nakonec
Dánsko

Konečné pořadí FEI Nations Cup Dressage
Series po 6. kole v Hicksteadu: 1. Nizozemí
– 43, 2. Švédsko – 42, 3. Dánsko – 36,
4. Německo – 26, 4. USA – 26, 4. Velká
Británie – 26, 7. Belgie – 19, 8. Španělsko
a Francie – 11

Zvítězili Dánové, přestože startovali pouze ve
třech. Dánský průměr byl 140,102 %. Zasloužili
se o něj Rikke Svane s trakénským hřebcem
FINCKENSTEIN TSF (Latimer) 139,736%, Ulrik
Moelgaard s 13letým hnědákem MICHIGAN
(Michillino ) 139,588% a Anders Dahl s15letým
ryzákem WIE ATLANTICO DE YMAS (Wie
Weltmeyer) 140,983%. Druzí Britové dosáhli
průměru 139,350%. Třetí příčku obsadili
Švédové s průměrem 138,661% a čtvrtou USA s
průměrným výsledkem 138,204%. Pátí Němci
dosáhli 134,309 %.

Chantilly a Valkenswaard
Dva Švédové na čele

Na nedávno vybudovaném kolbišti před impo-
zantní kulisou zámku Chantilly, se poslední
červencovou sobotu jezdilo deváté kolo Longines
Global Champions Tour. 

V soutěži se utkalo 49 jezdců a parkury jim
stavěl Uliano Vezzani. Do druhého kola se s nulou
dostalo patnáct jezdců, dva s časovou penalizací
a jeden s jednou chybou.

Ve druhém kole dokázali zopakovat nulu jen
čtyři jezdci a ti se utkali v rozeskakování. Pátá,
která neshodila, byla Athina Onassis de Miranda
se skvělou 11letou skokankou AD CAMILLE Z, ale
jako tradičně se ani v jednom kole nevešla do ča-
sového limitu.

Nevděčná role prvního rozeskakujícího při-
padla na Ludgera Beerbauma s 15letým hřebcem
CHAMAN (Baloubet du Rouet). Jel jako vždy,
rychle, soustředěně, jen se trochu zasekl v po-
sledním obratu.

Následoval jeho švédský zaměstnanec Henrik
von Eckermann se schopným 12letým hnědákem

Delestre. V rozeskakování ho však jistota opustila
a po jedné chybě mu na konto přibyly ještě dva
body za čas.

Další na startu, mladá Kanaďanka Tiffany
Foster s 15letým ryzákem Southwind VDL
(Baloubet du Rouet) jela kurážně, ale přehnala to
s rychlostí na závěrečnou stacionátu. Chybu
udělal i vysoký katarský šejk Ali Bin Khalid Al
Thani s 9letou hnědkou VIENNA OLYMPIC
(Cassini I). Hned druhý skok shodil i rychlý
Brazilec v ukrajinských službách Cassio Rivetti
s hřebcem VIVANT (Fuego du Prelet).

Skvělou formu pak prokázal nedávný vítěz
Velké ceny Cách Christian Ahlmann s hřebcem
CODEX ONE (Contendro I). Jel rychle, jistě
skákal a ujal se vedení. Bez chyby byl i Ludger
Beerbaum se svojí jedničkou 11letou bělkou
CHIARA (Contender), ale na týmového kolegu mu
sekunda scházela.

Rodrigo Pessoa s tm. hnědákem STATUS
(Satisfaction) úsporně zkracoval oblouky, ale
Ahlmannova času stejně nedosáhl a navíc mu
spadl poslední skok.

Do výsledku ještě mohl promluvit před týdnem
úspěšný mladý Švéd Henrik von Eckermann
s ryzkou GOTHA FRH (Goldfever). Moc se snažil,
opět předjel svého šéfa, ale na vítězství mu zase
kousek chyběl. Triumfoval Christian Ahlmann,
Henrik von Eckermann byl druhý a Ludger Beer-
baum třetí. Příští kolo Longines Global Cham-
pions Tour bude 16. srpna v Londýně.

Vše další naleznete na
www.globalchampionstour.com

V nejsevernější části seriálu FEI Nations Cup
Eventing, ve švédském Malmö, se ve dnech
1. - 3. srpna bojovalo o další body do soutěže
národních týmů ve všestrannosti. Potřetí za
sebou, po vítězství ve Strzegomi a Cáchách, si
nejvíce bodů odvezl tým Německa. Ten tak
postupuje průběžným pořadím vzhůru a nyní již
ztrácí pouhé 2 body na Francii a 3 na dosud
vedoucí Velkou Británii. V týmu Německa, které
zvítězilo před Francií, Švédskem a Dánskem byli
Andreas Dibowski (BUTTS AVEDON), Peter
Thomsen (HORSEWARE 'S CAYENNE, foto),
Claas Hermann Romeike (CATO 60) a Anna-
Maria Rieke (PETITE DAME).

V individuálním hodnocení kraloval Andreas
Dibowski který zvítězil na HANS DAMF a s tý-
movým BUTTS AVEDON skončil třetí.

Sedmé pokračování FEI Nations Cup Eventing
se nyní přesune naopak do nejjižnější destinace
a pokračuje 19. - 21. září v italském Montelibretti.

Foto K. Sparrow/FEI

Kolbiště v dějišti devátého kola Global Champions Tour v Chantilly

Dánská trojice, která zvítězila v závěrečném kole FEI Nations Cup
Dressage Series v Hicksteadu (zleva): Ulrik Moelgaard, Rikke Svane
a Anders Dahl



Bronz si z Pardubic odvezl vítěz drezury
Tomáš Barták (JK Nahoruby). Tomu cestě za
titulem zamezil až pátý maraton a stejné
umístění v parkuru.

Kdo na MS?
Komisi spřežení zatím průběh šampionátu

jednospřeží v nominaci na MS příliš nepomohl.
Nyní čekají adepty reprezentace ještě dva
zahraniční starty na CHI v německém Drepkau
(15. - 17. 8.) a polské Ksiazi (22. - 24. 8.). Pak
již rozhodnutí, kdo pojede na MS padnout musí,
protože termín nominativních přihlášek je
25. srpna.

Dvojspřeží
O poslední sadu medailí svedli boj jezdci

dvojspřeží. I tato soutěž měla své favority a tušilo
se, že o titul se utkají
Josef Hrouda (Afrodita
Němčice) a Ladislav Jir-
gala (JK Hubička Telnice).
Soutěž si lépe rozejel Jo-
sef Hrouda, který zvítězil
jak v drezuře, tak ma-
ratonu. Jeho náskok na
Ladislava Jirgalu byl ale
pouhých 1,04 bodu a tak
se rozhodovalo na par-
kuru. Ten se ale ve-
doucímu jezdci příliš ne-
povedl. Úplně spokojen
nebyl ani Ladislav Jirgala,
ale jeho výkon na před-
stihnutí Josefa Hrou-
dy stačil. Bronz získal
Martin Gössl s rozdílem
necelých deseti bodů na
vítěze.

Čtyřspřeží ovládl podle
očekávání s velkým ná-
skokem Zdeněk Jirá-
sek (JK Robousy), které-
mu sekundovali Marek
Jirgala a Jaroslav Jandl.
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MČR spřežení v Pardubicích Světové jezdecké
hry jsou tady

Přesně za 14 dní budou zahájeny Světové
jezdecké hry v Normandii. Ty budou probíhat od
23. srpna do 7. září. Pro ty z vás, kteří se do
Normandie nedostanete osobně, připravila ČJF
společně s EquiTv a Českou televizí sérii
hodinových záznamů z každého dne a tak
poprvé v historii bude možné dění na této
vrcholné akci průběžně sledovat i v ČR.
Redakce Jezdce bude v Normandii přítomna
a rozsáhlou reportáž připravujeme do čísla
16, které vyjde 17. září.

Již nyní je ale jisté, že Hry budou opět lámat
rekordy. Pro skákání se do Normandie chystá
54 národních federací s 38 týmy. Nominováno
bylo 286 jezdců a 409 koní.

V drezuře se představí jezdci a koně
z 31 států. Tým postaví 25 zemí a nominováno
je 154 jezdců a 167 koní.

Všestrannost obesílá 28 států a tým postaví
16 z nich. Celkem je přihlášeno 138 jezdců
a 168 koní.

Pro soutěž spřežení se do Normandie chystá
15 družstev a 18 zemí. Startovat bude 63 jezd-
ců s 508 koňmi.

A dalších 800 koní a 650 jezdců přivezou do
Francie adepti na medaile v paradrezuře, rei-
ningu, voltiži a endurance.

Šest Čechů
v Bratislavě

V Bratislavě bylo ve čtvrtek 7. srpna za-
hájeno CSIO3*-W a ČR se zúčastňuje se šesti
jezdci. Do nominace se vešli vedle čtveřice
pohárových jezdců Zuzany Zelinkové, Aleše
Opatrného, Barbory Tomanové a Jiřího Hrušky
ještě Anna Kellnerová a Zdeněk Hruška. Svoji
premiéru v dnešním Poháru národů tak prodělá
Jiří Hruška a ARISTO Z a Barbora Tomanová se
SORCERESS. Aleš Opatrný startuje prav-
děpodobně na ACOVARO a Zuzana Zelinková
s LUKA´S NINJA.

Snad to bude
v Normandii lepší

Česká rodinná reprezentace spřežení otce
a synů Nesvačilových absolvovala v termínu
národního šampionátu generálku na SJH na
CAI3* v německém Riesenbecku.

Na startu bylo 43 spřežení. Po čtvrteční
drezurní zkoušce stačil výkon Jiřího Nesvačila
st. (64,36 tr. bodů) na průběžné 30. místo. Oba
synové startovali v pátek a Jiří inkasoval 57,58
a skončil průběžné 15., bratr Radek získal
66,54 tr. bodů a umístil se těsně za otcem na
31. místě.

V sobotním maratonu zvítězila zkušenost
nad mládím. Výborně si vedl Jiří st., který
skončil na 13. místě. Radek obsadil 30. a Jiří
ml. 33. místo.

Bohužel závěrečný parkur se našim jezdcům
příliš nezdařil. Všichni se v celkovém hodnocení
propadli. ČR tak postupně obsadila 24. (Jiří
sen.), 30. (Radek) a 31. místo (Jiří jun.). 

Soutěž přesvědčivě vyhrál kouč českého
týmu pro SJH Theo Timmerman.

V Opavě bude písek
Opavským pořadatelům došla trpělivost s kli-

matickými výkyvy počasí, které speciálně
severní Moravu trápí v posledních letech velmi
často. Rozhodli se tak k rasantní změně a opav-
ské kolbiště bude zcela zrekonstruováno. Tra-
diční trávu vystřídá moderní pískový povrch.
Kvůli rekonstrukci byl původní červnový termín
Velké ceny Opavy přesunut na 12. - 14. září, ale
nyní je jisté, že ani v tomto čase nebude povrch
ještě připraven. Opavští pořadatelé se tak
rozhodli uspořádat letošní Velkou cenu Opavy
v areálu Equine Sport Centrum v Olomouci.

Ve dnech 1. - 3. srpna se na pardubickém závodišti bojovalo o medaile mezi spřeženími. Podle
očekávání byl tentokrát šampionát poněkud zastíněn reprezentačními povinnostmi jezdců
čtyřspřeží (Nesvačilové startovali v Riesenbecku). V této disciplíně tak letos nebyl šampionát
vypsán a program v Pardubicích doplnila pouze otevřená soutěž se třemi čtyřkami na startu.
Naopak nejpočetněji byla zastoupena jednospřeží, mezi kterými se stále bojuje o nominaci na
zářijové MS. O tituly se tak soutěžilo ve dvojspřeží pony, jednospřeží a dvojspřeží.

Dvojspřeží pony
Mezi šesti účastníky soutěže pony byl

favoritem vítěz nedávné pardubické generálky
Michal Kořínek z JK Sobotka. Ten papírové
předpoklady potvrdil a porazil trojnásobnou
mistryni republiky Moniku Pospíšilovou z JK
Boharyně. Třetí skončil Aleš Fiala z JK Hřeb-
čína HF.

V soutěži dvojspřežími pony získal zlato
Michal Kořínek (JK Sobotka)

Jednospřeží
Nejvíce obsazenou soutěží byla podle

očekávání soutěž jednospřeží, kterých do
Pardubic přijelo 12. I zde se ale nakonec o zlato
bojovalo na parkuru. Rozdíl mezi v průběžném
pořadí prvním Jaroslavem Petřekem (JK Zubří)
a druhým Jiřím Křížem (JK Voleveč) byl před
závěrečným parkurem necelé tři body.

Jiří Kříž zajel bezchybný parkur s nej-
rychlejším časem a diváci tak s napětím čekali
na výkon Jaroslava Petřeka. Ten si mohl dovolit
jedinou chybu. Tento luxus si dovolil, ale to bylo
vše. Prvenství tak získal nejtěsnějším rozdílem
0,09 bodu.

Zlato za jednospřeží si z Pardubic odvezl
Jaroslav Petřek (JK Zubří)

V těsném souboji s Josefem Hroudou získal na konec titul v kategorii
dvojspřeží Ladislav Jirgala (JK Hubička Telnice)

Foto Š. Bělohlavová

Foto Š. Bělohlavová



soutěže pouze 15 dvo-
jic. Na travnatém
a především rozleh-
lém kolbišti měla
většina jezdců pro-
blémy se cvalem.
Přes základní kolo se
proto dostali pouze tři
koně čistě. Ve finále ji
zopakoval pouze Ma-
rek Klus na AL CAM-
BERO (JK Mustang)
a Jiří Malý s CARI-
GO Z (Stáj Montana).
Jasně zvítězil Marek
Klus. Třetí místo si od-
vezl Marek Hentšel na
SAURON Fitmin z JK
Baník Ostrava.

Zduchovice
Zduchovický areál

přilákal ve své
Pohárové premiéře 36
dvojic, ale i zde se do
finále dostaly i čtyři
dvojice s chybou.
Navíc ve Zduchovi-
cích viděli diváci čisté
finále jen jedno,
v podání Aleše Opa-
trného na ZANDIRO. Ten byl sice ze základního
kola zatížen chybou, ale zdaleka nejrychlejší
finálový čas na vítězství stačil. Protože ale
ZANDIRO nebyla pohárovým koněm, nejvíce
bodů do průběžného pořadí získal Jan
Studnička (DATASYS ARTANI). Ten byl jediným,
který s Alešem vystoupal na pohárové stupně
vítězů, protože třetí příčka patřila opět Ale-
šovi Opatrnému, tentokrát na pohárovém
ACOVARO. Ten dostal příležitost především
proto, že bude Alešovou jedničkou při CSIIO
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Dvakrát Skokový pohár
Frenštát pod Radhoštěm

Po šampionátové přestávce pokračoval
o uplynulých víkendech Skokový pohár 5. a 6. ko-
lem ve Frenštátě pod Radhoštěm a Zdu-
chovicích.
Do Frenštátu dorazilo 27. července do hlavní

v Bratislavě, které probíhá tento víkend. Objeví
se i v Poháru národů a tak byla VC ve Zdu-
chovicích pro tohoto koně důležitou tréninkovou
zkouškou. 

Diváci měli také možnost vidět dvě účastnice
ME v Arezzu. Svoje první body do seriálu
Skokového poháru získala Adéla Půlpánová
(DATASYS DUEL) za 4. místo, když byla v zá-
kladním kole bezchybná. Alžbětě Vojtkové na
CAPUA s jednou chybou postup mezi desítku
nejlepších těsně unikl.

Foto K. Návojová

Ve Frenštátě vybojoval své první vítězství ve Skokovém poháru Marek
Klus na AL CAMBERO (JK Mustang)

Foto K. Návojová

Teprve druhé body do seriálu Skokového
poháru získal ve Zduchovicích Aleš Opatrný.
Jak v Martinicích, tak ve Zduchovicích jich ale
bylo dost a tak se Aleš posunul na čtvrtou
příčku průběžného pořadí SP.

Hlasujte o Nejkrásnějšího koně
V pondělí 4. srpna začalo finále internetové ankety Nejkrásnější kůň ČR.

Hlasovat je možné na www.nejkun.cz do 24:00 v neděli 17. srpna. Vybrat
si můžete z deseti finalistů, mezi kterými jsou zastoupena různá plemena.
Anketu pořádá Asociace svazů chovatelů koní, vydavatelství Profi Press.
Výsledky ankety a ocenění nejkrásnějších koní proběhne v rámci výstavy
Kůň 2014 v Lysé nad Labem ve dnech 19. - 21. září.

ČDP pokračuje v Těšánkách
Pátým kolem pokračuje v JS Galatík Těšánky 9. ročník Českého dre-

zurního poháru. Na programu je ve dnech 16. - 17. srpna a vedle rámcových
soutěží zde proběhnou všechny kvalifikace na finále ČDP (Equiservis Cup,
Beckmann Trophy a Belzet Cup). Rozpis naleznete na
ceskydrezurnipohar.cz

Oblastní juniorský titul ve skákání získala 19. července v areálu hřebčína
Suchá Eliška Jandová na ILUSIVE QUEEN (Stáj Dvořák Barchov, vlevo)
a mezi dětmi byl zlatý Matouš Kořínek s LYRA 13 (Stáj Nový Dvůr)

Foto M. Javůrková
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Praha bude mít další moderní povrch
Společnost BD Tech se stává jedním z lídrů mezi realizátory moderních jezdeckých povrchů

založených na gumoplastových rohožích. Po pražské Jezdecké společnosti Ctěnice a dodávkách
pro výstaviště v Lysé nad Labem, které povrch využije podruhé při podzimní výstavě Kůň 2014,
finišují práce v dalším jezdeckém středisku.

Dokonalý povrch využijí jezdci při zářijovém mistrovství ČR v paravoltiži (13. - 14. září), které
organizuje TJ Orion Praha. Rekonstrukcí povrchu vyvrcholí popovodňová rekonstrukce po destrukci
areálu v létě 2013. Rekonstrukce probíhá za finanční podpory Městské části Praha 4, hlavního
města Prahy a Nadace AGROFERT ve spolupráci s firmou BD Tech s.r.o. 


