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Je TOTILAS zpátky?

Po roční přestávce se na
drezurním obdélníku opět
objevil fenomenální
TOTILAS a hned si vybojo-
val místo v německém týmu
pro ME v Cáchách.

V Opavě na písku

Sedmé kolo Českého
skokového poháru 2015 se
uskuteční zároveň s CSIO
Bratislava ve dnech
24. - 26. července. Pro
účastníky je připraven nový
pískový povrch.

(Pokračování na str. 2)

strana 7

Inzerce

V Kladrubech se bojí
Infekční anémie je strašidlo, které vyděsilo

hipologickou Evropu. Soutěžní společnost však
zdánlivě nic neřeší. „Pouze” byly zpřísněny
veterinární předpisy. Zjistit tuto nevyléčitelnou
chorobu u koně je rozsudkem smrti.

Jakkoliv si je obtížné představit, že by to
skutečně postihlo některého z elitních spor-
tovních koní křižující Evropou, pro unikátní
chovy by byly důsledky skutečně fatální. Tato
představa natolik vyděsila odpovědné v hřeb-
číně v Kladrubech nad Labem, že byly
všechny výjezdy kladrubských i slatiňanských
koní s okamžitou platností zakázány. Jiří
Nesvačil ml. tak v letošním roce dozávodil.
Výjimku má jeho bratr Radek, který s cca
20 koňmi trénuje v Heřmanově Městci. Zde by
případné dopady nebyly tak strašné.

Český tým pro ME je tak výrazně oslaben.
Jiřímu na chvilku ještě svitla slabá naděje. Na
nebanickém CAI padla ze strany švýcarského
jezdce Franz Schnidera nabídka, zda by
nechtěl v Cáchách vést jeho spřežení.
Informace je sice velmi čerstvá, ale již nyní se
ukazuje, že by ji doprovázela řada admi-
nistrativních komplikací. Spíše
to tedy vypadá, že Jiří pojede 
na ME jen jako přísedící.

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

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

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Skokové léto odstartováno 
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Jiří Nesvačil ml. bude na letošním ME s nej-
větší pravděpodobností jen jako přísedící

soutěžících si ji ale užila. Pochopitelně nejvíce
čtveřice ze středních Čech ve složení Sergej Motygin
(EXTREME CHAOS), Přemysl Adam (CACHAS),
Ondřej Potluka (LAND MASTER) a Tomáš Veselý
(ŠÍPEK 1), která se součtem 10 bodů zvítězila.
O stříbro se rozeskakovaly dva týmy s výsledkem
12 bodů a úspěšnější byli jezdci ze severních Čech
nad Severomoraváky. Již bodové penále ukazuje, že
letos byla soutěž skutečně obtížná a Cottiér se ani
s družstvy nemazlil.

Jeho stavební filosofií bylo, že řada momentů
se v průběhu dne v parkurech opakovala.

Letošní soutěžemi přeplněné léto bylo zahájeno národním šampionátem ve skákání, který
se konal ve dnech 10. - 12. července na Ptýrově. Pořadatelé se snažili o řadu zpestření. Velmi
se jim vydařil nápad se vzkazy startujícím jezdcům, které mohli „svým” soutěžícím jejich
příznivci natočit. Tyto vzkazy byly promítnuty před startem jezdce k jeho povzbuzení na
velkoplošné obrazovce. Zdaleka největší zvědavost však vzbuzovalo, jak si svým úkolem
poradí francouzský stavitel kursů, slavný Fréderic Cottiér, jehož stavitelskou kariéru vedle
celé řady důležitých světových parkurů od loňského léta nejvíce zdobí autorství kursů při SJH
v Normandii.

Parkury k zamyšlení
Kurzy na Ptýrově lákaly největší pozornost jezdeckých odborníků. Fréderic Cottiér se české veřejnosti

představil rozhovorem na portálu Jezdci. Z něho byla cítit jistá shovívavost ke všemu, co ho v ČR čeká.
První, co na Ptýrově pojmenoval, bylo malé kolbiště - „něco mezi halovými a venkovními rozměry”.

Jakkoliv si tento neduh českých poměrů uvědomujeme, Cottiérova přímost vše umocnila. Ovšem teprve
jeho kursy ukázaly, jak pro něho bylo obtížné se do kolbiště na Ptýrově vejít. Dokladem byly především
řady s kombinacemi na diagonále.

To, že stavěl vše na mírách, se dalo čekat. To již občas také umíme. Že stavěl většinu vzdáleností
dopředu, se čekat také dalo. Stejně jako to, že se cvalem dopředu bude mít řada jezdců problémy. V ČR
jsme se již naučili obstojně pravidelný cval. Nyní je na řadě prostor.

Cottiér dobře využíval celé kolbiště. Kursy byly delší a nechybělo ani, pokud to bylo možné, souvislé
cválání mezi skoky. Celkově odvedl francouzský internacionál na Ptýrově dobrou práci. Jeho parkury
odhalily rozdíl mezi českou národní a českou reprezentační úrovní. Cottiér odmítl zohlednit, že není na
mezinárodních závodech. Jeho kursy tak zřetelně rozdělily šampionátovou konkurenci na mezinárodní
matadory, kterých bylo pár, a většinu těch ostatních.

Jinou otázkou je, zda si získal české spolupracovníky jako člověk. Naznačená shovívavost
z úvodního rozhovoru se v průběhu dní často měnila v neskrývanou povýšenost. Fréderic Cottiér
ukázal, že zdaleka nedosahuje komerčně společenské zdatnosti například Olafa Petersena. Ten si
naopak dokázal rychle získat sympatie všech. Opakované pozvání do Čech tak Cottiéra
pravděpodobně nečeká. Možná by o ně ale ani nestál. Ing. Cyril Neumann 

Foto J. Malinovský

Fréderic Cottiér na Ptýrově

Kdo dorazil?
Rozpis šampionátu se držel zavedeného

modelu a připravil soutěžícím čtyři mistrovské
soutěže. Soutěže seniorů, mladých jezdců a žen
byly tříkolové, týmové klání dvoukolové.

Družstva měla dvě kola úrovně -S**-, ženy
a mladí jezdci tři kola -ST- (-ST*+ST*+ST**-)
a senioři tři kola -T- (-T*+T**+T**-). Fanoušky
potěšila účast Aleše Opatrného, který do Ptýrova
přivezl WALLY a BERLINA. V tréninkovém startu
zahájil v pátek i na ACOVARO. Toho však v ná-
sledujících dnech čekají obtížnější úkoly.

Stejně tak k jistému probrání po čtyřtýdenní pauze
dorazil do Ptýrova CALERI II Zuzany Zelinkové. Ten
měl za úkol absolvovat kompletní soutěž a pře-
devším na něho se většina diváků těšila.

Bohužel národní šampionát se již nevešel do
programu Ondřeje Zváry, který na Ptýrově chyběl.
Stejně tak dvoutýdenní turné v Rakousku vyměnil
za mistrovství Kamil Papoušek, na kterého se
také možná řada diváků těšila. Přítomen ale byl
Jiří Hruška, který by se rád letos v národním
A týmu zabydlel.

V papírových předpokladech byla vysoko
postavena i Barbora Tomanová se SORCERESS,
která dělá týmu Dance and Jump téměř trvale
radost. 

Drtivá většina ostatních pak reprezentovala
druhou část jezdecké elity České republiky, pro
kterou jsou vrcholem snažení soutěže Českého
skokového poháru.

Příliš mnoho nedělních startů
Tradičně je divácky atraktivní a oblastní

kolektivy stmelující soutěž družstev. Stejně tomu
bylo i letos, kdy jich nastoupilo šestnáct. Většina
oblastí postavila dva týmy.

Nedělní program, kdy všechny mistrovské
soutěže vrcholily, byl ale bohužel velmi
předimenzován. Diskuze by se asi dala vést o tom,
zda druhé kolo družstev zařadit do nedělního
programu, či družstva „odbýt” již v sobotu. Na
Ptýrově ale zahájili finálovou neděli poslední šancí
(130/140) s téměř 50 startujícími. Od jejího zahájení
bylo jasné, že nedělní program bude dlouhý a
divácky atraktivní časy se nebudou zcela překrývat s
divácky nejatraktivnějšími výkony. Naštěstí tentokrát
šampionát na Ptýrově provázelo příjemné počasí.

Soutěž družstev tak vrcholila po poledni. Ta sice
nejlépe naplňuje národní poslání šampionátu, ale
v té chvíli již bylo jasné, že jednotlivci přijdou na řadu
až v podvečer. Téměř sedmdesátka týmových



Šalková brala stříbro a Kateřina Mál-
ková bronz.

Smutno bylo v táboře Ivany Hronové
(DEVILINE). Ta nastupovala jako jediná
po dvou kolech bezchybná úplně
poslední. Na Annu Kellnerovou náskok
chyby, na ostatní dvou. Ivana Hronová
dokončila ale s výsledkem 17 bodů a to
znamenalo až 6. příčku.

Kdo do Wiener Neustadtu?
Komplikovanější otázku ale nabídla

soutěž nominační komisi,
která již musí v nejbližších
dnech rozhodnout, jak bude
vypadat náš repretým na ME
mladých jezdců v první
polovině srpna v Rakousku.
Kvalifikaci mají splněnu Anna
Kellnerová, Tina Šalková,
Ondřej Málek a Kateřina
Kubrická. O Anně Kellnerové
nikdo nepochybuje. Pře-
devším Ondrovi a Kateřině se
ale závěrečný šampionátový
parkur příliš nevydařil. Na ME
bude navíc stát obtížnostně
něco zcela odlišného. Uvi-
díme. Komise musí rozhod-
nout do 27. července, kdy je
termín jmenovitých přihlášek.
Zatím nikdo nepochybuje, že kompletní
týmy budou sestaveny v kategorii
juniorů a dětí.

Rozeskakování o všechny
kovy

Ženských dvojic zahajovalo 57.
Do třetího kola soutěže nastoupilo
23 účastnic. Zahájení soutěže připadlo
na divácky nejatraktivnější dobu.
Dvojice, které soutěž žen zahajovaly,
příliš optimismu nenabídly. Až téměř do

poloviny startovního pole byl pro účastnice
mistrovství parkur nad jejich síly. Většinou dvou-
ciferné výsledky.

Z této skupiny se blýskla jen Vladislava
Humplíková na BUENA UTOPIA (Opava
Kateřinky), která “vystřihla” první nulu. Ta ji po-
strčila na konečné 10. místo.

Vyvrcholení soutěže nakonec přineslo
rozeskakování o všechny medaile. O bronz se
utkala Kateřina Bardonová na LOGISTICA MM
(JC Bardonov) s Dominikou Hrubešovou na RAIN
MAN (Equus Kinský). Právě na Dominiku, která
měla před třetím kolem dvě nuly, zbyla
bramborová medaile.

O zlato svedly souboj Michaela Šínová na
výborném CASIDI (Easy Jump Team) a Veronika
Jelínková s FOREVER (JK Sever Brno). Veronika
sice působí jezdecky vyspěleji, ale Michaela
Šínová byla bezchybná. Zlato patřilo jí.

Pět žen na startu
Nejočekávanější soutěž tak byla za-

hájena až před 18:00
hodinou. Na startu již bylo
„naštěstí” jen 18 dvojic z pů-
vodních 29.

Potěšitelné je především
to, že vedle Zuzany Ze-
linkové se letos ke startu
v nejtěžší obtížnosti od-
hodlaly další čtyři ženy.
Všech pět pokračovalo navíc
i ve třetím kole.

Stejně jako u žen bylo ale
zahájení ve znamení mnoha
chyb. Ty často vedly i k do-
brovolnému nedokončení
soutěže.

První vnesl vzrušení do
soutěže Jakub Novotný na
PERRY 1 (Zájezd). Že
PERRY skočit umí, již víme.
Jejich nula se ale na pozadí
dvouciferných výsledku před-
cházejících jezdců vynikla
ještě lépe a katapultovala
Novotného na konečnou
7. příčku.

Následoval zkušený Josef
Kincl s CASCAR (Kincl), kteří
inkasovali jen jednou. Deváté
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Skokové léto ...

Přinášelo to ulehčení při přestavbách a současně
nabízelo porovnání jezdeckých řešení. Všechny
nedělní kursy tak měly střední distanc oxer a na
pět cvalových skoků kombinaci začínající kolmým
skokem a pokračující širokým oxerem. Jen v jed-
notlivcích byl z dvojskoku vytvořen trojskok a jako
C přidána stacionáta.

Foto K. Návojová

Foto J. Malinovský

Mladí jezdci
Mladých jezdců zahajovalo 17 a do třetího kola,

po redukci koní, postoupilo 11 dvojic. Soutěž byla
vyrovnaná a většina zkušenějších zvládla úvodní
kursy čistě či s chybou. Neděle ale vše zamíchala.
Papírové předpoklady potvrdila obhájkyně titulu
Anna Kellnerová na BACARA DE LA FERME
BLANCHE (Czech Equestrian Team), která
zvládla vše s přehledem. Ze startovního pole byla
jasně nejlepší, ale ani ona se ve druhém kole
nevyhnula chybě.

O stříbro svedly, po shodném výsledku 8 tr. bo-
dů, boj Tina Šalková na TORO 1 (Oxer) a Kateřina
Málková CHINTA (stáj Málek). Pokud měli někteří
jezdci problémy se cvalem, především o Kateřině
Málkové se to určitě říci nedá. Ta si publikum
získala krásným pohybem po parkuru. Pro ni
bohužel s většími oblouky a tak i nakonec horším
časem. Obě rozeskakování byla čistá. Tina

Foto K. Návojová

Foto J. Malinovský

místo. Potom zase skoky padaly, až dorazil
Vladimír Janča na SACIPONT (Diana Bohemia).
Na jeho kontě bylo 17 bodů a to bylo průběžné 11.
místo. Janča však všechny (a možná že i sebe)
překvapil. Koně přiváděl ke skokům dobře
a SACIPONT ukazoval, že se nebojí skočit. Nula
a pátá příčka. Vladimír Janča si nakonec užil
i dekorovací ceremoniál.

Díky času předejel i Nikolu Bielíkovou na
CARTHINJO (Exkalibur Veltěže), která může být
s výkony s bodovou penalizací 4 + 4 + 9
spokojena.

Čtyři nejlepší
A pak již přišli na řadu čtyři nejlepší. Propad

mimo čtyři první místa by pro každého z nich byl
zklamáním a překvapením. Nejlepší čtveřici
zahajovala Zuzana Zelinková. CALERI dosud
inkasoval v pátek 5 bodů a v sobotu byl čistý.
Chybu neudělal ani v neděli, ale bodu za čas se
Zuzana nevyhnula ani tentokrát. Šest bodů ale
znamenalo první jednociferný součet a průběžné
vedení.

Pokračovala Barbora Tomanová na SORCE-
RES s doposud 4 body. Další chyba a bod za čas
ji posunuly za Zelinkovou. Po loňské prohře, kdy
se z čela propadla až na 7. místo, se pro ni začala
rýsovat bramborová medaile.

Dva poslední nastupovali s nulou. Nejprve
Aleš Opatrný na BERLINA (Czech Equestrian
Team). Vše drželo až do závěrečného troj-
skoku. Zde BERLINA nedotáhla prostřední
oxer a chyba byla na světě. Bod za čas pak od-

Zuzana Zelinková na CALERI I skončila na střibrném
stupni

Projevem mezi mladými jezdci zaujala bronzová Kateřina
Málková (CHINTA)

Mladým jezdcům vévodí v ČR Anna Kellnerová
(BACARA DE LA FERME BLANCHE) Po osmi letech se titulu opět dočkal Aleš Opatrný (BERLINA)
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Kam dřív?
Nadcházející týdny budou pro českou

skokovou reprezentaci velmi perné. Seniory
čeká snad vůbec nejtěžší léto novodobé
české historie.

Tento víkend je náš nejlepší tým ve
složení Zuzana Zelinková, Aleš Opatrný,
Ondřej Zvára a Emma Augier de Moussac
v Budapešti, kde se pokusí získat další body
ve 2. divizi Furusiyya Cup. Současně pak byl
v Martinicích zahájen skokový šampionát
dětí a juniorů.

Hned po maďarském CSIO se přesouvají
jezdci do Bratislavy, kde se v pátek 24. čer-
vence koná další Pohár. Zde dostanou pří-
ležitost druzí koně a místo Emmy v českém
týmu zaujme Jiří Hruška. Ten bude ovšem
v Bratislavě pouze na Pohár, protože doma
organizuje Velkou cenu Opavy. Skokový po-
hár v Opavě se do termínové kolize s Bra-
tislavou dostal díky tomu, že slovenské
CSIO je kvůli olympijské kvalifikaci v Ša-
moríně o týden dříve. 

Následující týden tak budeme v neděli
2. srpna při CSI Šamorín všichni nervózní.
První srpnová neděle ukáže, zda se sou-
časné elitní čtyřce podaří splnit olympijský
sen mnoha generací českých jezdců.

Hned následující víkend 5. - 9. srpna pak
bude ve Wiener Neustadt juniorský skokový
šampionát. Kdo nás na něm bude za-
stupovat, bude jasné po definitivních
přihláškách na konci července. Téměř jistě
sestaví družstvo děti a junioři. Kolik bude
v Rakousku mladých jezdců, se teprve
uvidí.

A další týden pak bude v německých
Cáchách v úterý 11. srpna zahájen sdružený
evropský šampionát pěti disciplín. V tom
skokovém by chtěli čeští jezdci postavit
kompletní tým. Kdo v něm ale bude, je zatím
nejisté. Aleš Opatrný jasně prohlásil, že
prioritou sezóny je pro něj olympijská
kvalifikace. Pokud nebude postup zajištěn
v týmové soutěži v Šamoríně, určitě tak
do Cách nepojede. V tom případě je ale na
jeho místo ochoten nastoupit Jiří Hruška,
který tomu s ARISTO Z podřídil 
dosavadní průběh sezóny. Čeká 
nás tedy skutečně „horké” léto.

Foto P. Videnka

dělil Aleše na pouhý bod od Zuzany. Průběžně
první místo.

V rukách měl vše Jiří Hruška na SAPRIL
ARISTO Z (Opava Kateřinky). Jel klidně a s pře-
hledem, ale nakonec byly chyby dvě. Obhájce
titulu se tak letos musel spokojit se třetí příčkou.

Obhájce titulu Jiří Hruška na plemenném
hřebci SAPRIL ARISTO Z má v roce 2015
bronz. Nyní se ukáže, zda bude moci své
zkušenosti využít i v A reprezentačním týmu

V neděli 5. července vyvrcholil ve Frenštátu pod Radhoštěm první letošní šampionát. O národní
medaile soutěžili jezdci voltiže. Soutěžící sužovalo především tropické vedro, znásobené halovým
prostředím. Kategorie mužů měla pouze tři účastníky. Nejmladší Marek Hablovič (TJ Voltiž Tlumačov)
startoval v prvním kole se dvěma koňmi. Do boje o titul pak pokračoval s QUIDO 4 (lonž. Petra
Cinerová). V té chvíli bojoval Marek o stříbrnou medaili. Nakonec se mu posun před zkušenějšího
Josefa Zelinku (Orion Praha) nepodařil. O své převaze ale v neděli rozhodl i náš nejúspěšnější
voltižér Lukáš Klouda (TJJ Lucky Drásov), který zajel volnou sestavu zcela nejlépe. Lukáš tak potvrdil
postavení nejlepšího českého reprezentanta ve voltiži. Nyní mu budeme držet palce při ME v Cá-
chách. Zlato v kategorii žen získala domácí Weronika Schönwaldová.

CAI3*-W Nebanice plné čtyřspřeží
Opět lepší organizace, kvalitní sbor rozhodčích,

mezinárodně uznávaný stavitel Johan Jacobs
(NED), tři obdélníky a tři zcela nové překážky
maratonu, řada sponzorů a velmi dobrá
konkurence v soutěži čtyřspřeží (23 spřežení). To
jsou hlavní body mezinárodních závodů spřežení
v Nebanicích, které se konaly ve dnech 10. – 12.
července.

Oproti tomu slabší účast v kategorii jednospřeží
a málo soutěžících z ČR. Bohužel sezóna
skončila pro starokladrubské spřežení Jiřího
Nesvačila ml. (viz str. 1) a tak jsme nemohli vidět
jeho srovnání s elitními jezdci Evropy Theo
Timmermanem (NED), Glennem Geertsem
(BEL), Georg von Steinem (GER), Fredrik
Personem (SWE) či Wernerem Ulrichem (SUI).

V této konkurenci tak získal Radek Nesvačil
(NH Kladruby) slušné 9. místo, navíc s přijatelným
bodovým odstupem od nejlepších.

Ve dvojspřeží nám udělal radost Ladislav
Jirgala, především vítězstvím v drezuře. Naopak
prvenství v maratonu si odvezl Martin Gössl, ale
oba se museli sklonit před vyrovnaným výkonem
Jacoba Arnolda z USA.

Rozloučení s Timmermanem
A tak jediným skutečným stínem Nebanic bylo,

že celkově třetí Theo Timmerman se zde
dozvěděl, že jeho vedení české reprezentace
končí. Prvním důvodem je absence Jiřího
Nesvačila a tím i značně snížené ambice českého
týmu na ME a druhým výrazně omezený rozpočet
komise spřežení (40 % původní částky).

Foto J. Malinovský

Vše nasvědčuje tomu, že náš tým v soutěži čtyřspřeží bude na ME v Cáchách pouze dvoučlenný.
Jiřímu Nesvačilovi otci, bude partnera dělat pouze syn Radek (viz str. 1)



Werth získala 82,775%
a třetí Jessica von Bre-
dow-Werndl 82,450%.

TOTILAS táhne
Velká pozornost byla

upřena na souběžně
probíhající CDI 4*. Po roč-
ní přestávce se na me-
zinárodním obdélníku uká-
zal 15letý trakénský černý
hřebec TOTILAS (Gribaldi)
s Matthiasem Alexandrem
Rathem v sedle. Ve svých
vystoupeních naznačil, že
nic neztratil ze své velmi
dobré pasáže i piaffy a ply-
nulými přechody mezi nimi.
Ukázal dobrý krok a  proje-
vil i snahu o větší uvolnění
na delším krku. Nebylo to
ale bez chyb. V obou úlo-
hách se nepovedly série 1-1
a byly i výtky k piruetám.

V úloze Grand Prix přesto zvítězil se ziskem
80,360%. Druhá byla Anabel Balkenhol s han-
noverským tm. ryzákem DABLINO FRH – 76,340 %
a třetí Fabienne Lütkemeier s ryzákem
D'AGOSTINO FRH získala 74,340 %.

Česká vlajka v Hagenu
Českou republiku reprezentovala Ema Kopu-

letá (Jančářová) s tm. hnědákem DIPLOMAT,
která na 26. místě získala potěšitelných 62,569 %.
Překonat však dokázala pouze jezdkyni z Británie
a posledního Japonce.

Stejné pořadí na čele bylo i v úloze Grand Prix
Spécial ve které Matthias Rath získal 80,039 %,
druhá Anabel Balkenhol měla 76,353 % a třetí
Fabienne Lütkemeier 75,549 %.

Ještě jednou DIPLOMAT
V GP KÜR TOTILAS nestartoval. Zde se Ema

Kopuletá s 10letým českým valachem
DIPLOMAT (Dantes x Dietward) umístila na
poslední 13. příčce se ziskem 62,150 %.
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Velká drezurní udál-
ost byla na pořadu
9. - 12. července
v německém Hagenu.
Nejenom, že se zde
v rámci CDIO5* konalo
další kolo drezurního
Poháru národů, ale
v CDI4* se opět ukázal
legendární TOTILAS
s Mathiasem Rathem.
Pro české příznivce
drezury pak bylo za-
jímavé, že se s ním
v GP utkala i naše Ema

Kopuletá (Jančářová) na DIPLOMAT (JK Vega
Brno).

Je TOTILAS zpátky?

Matthias Rath a TOTILAS se vrátili na drezurní obdélník po roční přestávce
a hned získali nominaci na ME v Cáchách

Foto: Aachen 2015/A. Bronkhorst

Poslední zkoušky před ME
Hlavní soutěží v Hagenu byl pochopitelně FEI

Nations Cup. Představilo se osm týmů a soutěžilo
se v úloze Grand Prix. Podle předpokladů s vý-
sledkem 235,280% zvítězili domácí Němci v se-
stavě: Hubertus Schmidt - IMPERIO 3 (72,5%),
Jessica von Bredow-Werndl - UNEE BB
(76,680%), Isabell Werth - DON JOHNSON FRH
(77,440%) a Kristina Bröring-Sprehe - DES-
PERADOS FRH (81,160%).

Druhé skončilo Dánsko -219,620% a třetí
Španělsko - 215,780%. Rusko na čtvrtém místě
získalo 213,500%, a páté Švýcarsko 211,040%.
Šestí byli Holanďané - 210,360%, sedmé USA –
210,000% a osmá Velká Británie - 205,840%

Kralovala Kristina
V soutěži Grand Prix Spécial zvítězila Kris-

tina Bröring-Sprehe se 14letým vraníkem
DESPERADOS FRH (De Niro) se ziskem
83,824%. Druhá Jessica von Bredow-Werndl
s tm. hnědákem UNEE BB (Gribaldi) měla
79,490% a třetí Isabell Werth s 13letým
hannoveránem DON JOHNSON (Don Frederico)
78,784%

Kristina Bröring-Sprehe zvítězila s 87,575%
také v Grand Prix KÜR. Druhá Isabell

A nyní do Cách
Po skončení závodů oznámila spolková

trenérka Monika Theodorescu nominaci na ME.
Povoláni byli Kristina Bröring-Sprehe na
DESPERADOS FRH, Isabell Werth na DON
JOHNSON FRH, Jessica von Bredow-Werndl na
UNEE BB a Matthias Alexander Rath na
TOTILAS. První náhradnicí je Anabel Balkenhol
na DABLINO FRH.
Kompletní výsledky na 
www.cdio2015-hagen.de

V Hartpury Dujardin
I na ostrovech se ještě před ME soutěžilo.

Závěrečná zkouška na šampionát probíhala ve
stejném termínu v britském Hartpury (CDI3*). Zde
úlohu Grand Prix Spécial  ovládla se ziskem
87,765 % Charlotte Dujardin s hnědákem
VALEGRO (Negro). Její konkurenti byli ale o třídu
slabší a na druhém místě skončila Fiona Bigeood
na ATTERUPGAARDS ORTHILIA se 75,922 %.

Foto GCT

Hvězda Bertrama Allena září stále jasněji. Na ROMANOV vyhrál v Paříži osmé kolo GCT.

GCT pod Eiffelkou
Na jednom z nejatraktivnějších míst na světě,

v parku pod Eiffelovou věží, před impozantní
budovou francouzské vojenské akademie, se
4. července jezdilo osmé kolo Longines Global
Champions Tour. Bylo horké letní počasí,
nevybíralo se vstupné a tak soutěži přihlíželo
velké množství diváků. Zúčastnilo se šest jezdců
z první světové desítky a parkury stavěl Uliano
Vezzani.

Emma na startu
Pro nás byla přitažlivost soutěže umocněna

účastí naší reprezentantky Emmy Augier de
Moussac s 10letým tm. hnědákem CHARLIE
BROWN (Diamant de Semilly). Počínala si velmi
kurážně, ale v závěru, po obratu za trojskokem,
bohužel přišel problém. Dostala se blízko pod
160 cm vysokou prkennou stacionátu, CHARLIE
BROWN zastavil a skok pobořil. Po opa-
kovaném nájezdu už parkur doskákala, ale v na-
bité konkurenci stačilo šest bodů jen na ko-
nečnou 36. příčku.

Do druhého kola bez chyb
Snahou stavitelů seriálu je, aby se do dru-

hého kola dostalo co nejvíce jezdců bez
penalizace. Zvyšuje to atraktivitu soutěže a v Pa-
říži se to mimořádně vydařilo. Ve druhém kole
startovalo sedmnáct jezdců s nulou a jen jeden
s jednobodovým zatížením.

Druhý parkur byl ale obtížnější. Dvě chyby
postupně udělali Hamad Ali Mohamed A Al
Attiyah a šejk Ali Bin Khalid Al Thani z Kataru,
Američanky Margie Goldstein-Engle a Lauren
Hough, mladý Belgičan Constant Van Paes-
schen i domácí Julien Epaillard.

Ti, kteří jednou zaváhali, byli přehlídkou
světové elity. Byli to Maikel van der Vleuten
s hřebcem VDL GROEP VERDI TN N.O.P., John
Whitaker s tm. hnědákem ARGENTO, Christian

Ahlmann s 11letým ryzákem EPLEASER VAN T
HEIKE, Simon Delestre s černým hřebcem
QLASSIC BOIS MARGOT, Scott Brash s va-
lachem HELLO SANCTOS, Rolf-Göran
Bengtsson s plemeníkem CASALL ASK a Ser-
gio Alvarez Moya s běloušem CARLO. Do ro-
zeskakování se tak kvalifikovalo pět jezdců.

Pět dvakrát bezchybných
První otestoval dráhu Francouz Philippe

Rozier s bílým hřebcem RAHOTEP DE
TOSCANE (Quidam de Revel). Jel rychle, ale
spadl mu už druhý skok.

Následoval Darragh Kenny z Irska s 12letým
ryzákem SANS SOUCIS Z (Surrealist v.h Pa-
radijs). Neriskoval a zůstal bez chyby.

To jeho devatenáctiletý krajan Bertram Allen
se 17letým ryzákem ROMANOV (Heartbreaker)
jel na doraz a za bouřlivého aplausu byl v cíli
o dvě vteřiny rychleji. 

Napodobit ho chtěla Luciana Diniz s 11letou
ryzkou FIT FOR FUN 13 (For Pleasure), ale té
pět desetin chybělo.

Rozhodnout před domácím publikem mohla
Pénélope Leprevost s 10letou hnědkou RATINA
D'LA ROUSSERIE (Quaprice Boimargot Quin-
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(Pokračování na str. 8)

cy). Snažila se, ale chybovala ve dvojskoku
a navíc před následujícím skokem udělala kruh. 

Bertram Allen si připsal další skvělý úspěch
své strmě stoupající kariéry a stal se také
nejmladším vítězem v historii Global Champions
Tour. Druhou příčkou upevnila své vedení v prů-
běžné tabulce seriálu Luciana Diniz a třetím na
stupních vítězů byl Darragh Kenny.

Ještě Emma
Emma Augier de Moussac startovala v pá-

teční kvalifikaci s 10letou oldenburskou tm. ryz-
kou KANONJA (Kannan). Povedený parkur s je-
dinou chybou na závěrečném oxeru trojskoku
dokončila s pěti body na 29. příčce. 

Se stejnou klisnou se pokoušela uspět také
v nedělní Velké ceně. Přes smolnou chybu si až
do závěru počínala velmi zdatně. Pak ale
podobně jako v sobotní soutěži přišla těsně před
„a“ stacionátu dvojskoku a zastavila. Při
opětovném nájezdu ji shodila a znovu zůstala
stát před následným oxerem. Celkový dojem
z jejích vystoupení ale nebyl negativní. Účast na
tak náročném konkůru jistě přinesla pro členku
českého A týmu cenné zkušenosti.

Foto GCT

Dva z čela průběžného pořadí GCT Scott Brash
a Luciana Diniz

Scott útočí na Lucianu
Rozeskakování zahajoval světový vicemistr

z Lexingtonu Abdullah Al Sharbatly s belgickým
tm. hnědákem DOMINGO (Thunder van de
Zuuthoeve). Cválal hodně rychle, ale v oblou-
cích si zajížděl.

Christian Ahlmann s bílým hřebcem COR-
NADO II (Cornet Obolensky) skvěle točil a jeho
čas by znamenal vítězství. To by mu ale ne-
směla spadnout cihla z předposlední zdi. 

Greg Broderick z Irska s 9letým hnědákem
MHS GOING GLOBAL (Quidam Junior) jel proto
raději na jistotu.

Posledním jezdcem soutěže byl ale světový
muž č. 1 Scott Brash se skvělým hnědákem
HELLO SANCTOS (Quasimodo v. Molendreef).
Předvedl jednu ze svých famózních jízd a nedal
soupeřům šanci. Za vítězství dostal šek na
100 tisíc EUR. Druhý skončil Abdullah Al Shar-
batly (60 tisíc) a Greg Broderick byl třetí (45 tisíc).

Desáté kolo GCT bude na závodišti před
francouzským zámkem Chantilly 18. července.
Kompletní výsledky na
www.globalchampionstour.com

Pokračování
v Portugalsku

Milionářský seriál Global Champions Tour se
z Paříže přesunul na lisabonské předměstí
Cascais, do exkluzivního střediska Estoril.
Soutěžilo se 11. července na velkém travnatém
kolbišti v blízkosti Atlantského oceánu. Kurzy
připravil Frank Rothenberger.

Základním parkurem prošlo s nulou patnáct
jezdců a ti se, doplněni třemi nejrychlejšími se
čtyřmi body, utkali v dotovaném druhém kole.

Nejprve startovali tři čtyřbodoví. Zatímco
Kevin Staut jednou opět chyboval, Bertram Allen
a mladá Angličanka Jessica Mendoza byli
napodruhé již úspěšnější.

Následovali čistí, ale ne všem se dařilo. Faleh
Suwead Al Ajami z Kataru zastavil před oxerem
v závěrečné fázi a následně ho ještě shodil
(13 bodů). Japonec Taizo Sugitani chyboval
třikrát a Roger-Yves Bost a Constant Van
Paesschen nasbírali osm. S pěti body opouštěl
kolbiště Marokánec Abdelkebir Ouaddar.
Jednou chybovali katarský šejk Ali Bin Khalid Al
Thani s hnědkou VIENNA OLYMPIC, Marco
Kutscher s 9letou CHACCORINA, Denis Lynch
s hřebcem ALL STAR 5, Luciana Diniz s bě-
loušem WINNINGMOOD i Philipp Weishaupt
s 10letým CHICO. Mezi čtyři nejúspěšnější se
nedostal ani Ludger Beerbaum s hřebcem
CHAMAN, který by šel čistě, kdyby si pohlí-
dal čas. 

Průběžné pořadí Longines Champions
Tour po devátém kole v Estoril: 1. Luciana
Diniz – 246, 2. Scott Brash – 214, 3. Christian
Ahlmann – 172, 4. Ali Bin Khalid Al Thani –
169, 5. Rolf Göran Bengtsson – 158, 6. John
Whitaker – 118, 7. Hans-Dieter Dreher – 114,
8. Pius Schwizer – 110, 9. Lauren Hough –
103, 10. Bertram Allen – 102.

Dva Poháry
ve Švédsku

V pátek 10. července se ve švédském
přístavu Falsterbo jezdilo šesté kolo 1. evropské
divize Furusiyya FEI Nations Cup a páté kolo
FEI Nations Cup Dressage.

Skokového Poháru se zúčastnilo osm týmů.
Pět z nich: Německo, Nizozemsko, Španělsko,
Švédsko a Švýcarsko, si započítávalo body do
Furusiyya Cup. Parkur stavěl německý designer
Christian Wiegand.

Polsko s první ligou
V soutěži se překvapivě objevili i naši soupeři

z 2. divize, Poláci, kteří měli na konci prvního
kola na dosah velmi dobrý osmibodový
výsledek. Vše tomu nasvědčovalo, když
finišman jejich družstva Piotr Morsztyn s ry-
zákem OSADKOWSKI VAN HALEN (Hors La
Loi III) procházel kurzem až k předposlednímu
oxeru s obdivuhodnou suverenitou. Zde se však
dostal ke skoku příliš blízko, odskakoval z místa
a doskok neuseděl. Byl vyloučen a tak se ke
čtyřem bodům, které přivezli Marek Lewicki
a také Zuzanna Gowin, počítalo i sedmnáct
Krzysztofa Ludwiczaka. To již bylo moc. Ve
druhém kole se už Polákům nedařilo a navíc
startovali jen ve třech. S celkovým skóre
58 bodů skončili poslední.

Nula ve třech
Prvním kolem prošli nejlépe Němci, kteří byli

všichni čistí. Nulu měli i Holanďané, když čtvrtý
z nich ani nestartoval. Domácí Švédové spolu
se Švýcary si nesli čtyři a Španělé měli bodů
pět. Za nimi byli s devíti Američané, Britové měli
šestnáct a Poláci dvacet pět.

Stavitel do druhého kola zvýšil čtyři skoky
a bylo to hned znát. Holanďané v bezchybných
jízdách pokračovali. Němci ale znervózněli, když
Marcus Ehning s 10letým vestfálským hřebcem
COMME II FAUT 5 (Cornet Obolensky) lehce
nedoskočil pásku vodního příkopu. Jeho ko-
legové Janne-Friederike Meyer a Mario Stevens
sice nuly zopakovali, ale Holanďané stále ne
a ne chybu udělat. Po třetích jezdcích bylo jisté,
že Holanďané končí čistí a na Němce se do-
tahovali i Švédové.

Tíha německé odpovědnosti visela na Pat-
ricku Stühlmeyerovi s oldenburským hnědákem
LACAN 2 (Lando). Nula znamenala roze-
skakování. Chyba dělené druhé místo se Švédy.
Napětí trvalo jen do poloviny parkuru. Pak přišla
chyba uprostřed trojskoku a Holanďané mohli
slavit. 

Na jejich triumfu se podíleli: Harrie Smolders
s 11letým hřebcem EMERALD (Diamant de
Semily) 0/0, Maikel van der Vleuten s 13letým
hnědákem VDL GROEP VERDI TN NOP
(Quidam de Revel) 0/0, Leopold van Asten s
11letým valachem VDL GROEP ZIDANE
(Heartbreaker) 0/0. Gerco Schröder s holš-
týnským běloušem GLOCKʼS COGNAC CHAMP-
BLANC (Clearway) nemusel ani jednou na start.
Na kolbišti se ukázal jen při dekorování.

Foto FEI

Harry Smolders na EMERALD přispěl k vítězství
Holandska ve Falsterbo dvěma nulami.

Foto FEI

Členkou vítězného týmu Švédska byla i Tinne
Vilhelmson-Silfvén s DON AURIELLO
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Foto J. BělohlavFoto J. Bělohlav

Zahajovací červencový víkend byl v Kolesách ve znamení soutěží všestrannosti. V pátek 3. se konaly soutěže KMK, kde mezi šestiletými zvítězila Ivana
Konečná na ALL RIGHT 1 (JO Pegas, foto vlevo). Následně pak víkend pokračoval kvalifikacemi pro finále ZP. V nejobtížnější soutěži Zlaté podkově zvítězil
mezi 15 dvojicemi Lubomír Vrtek na DIRÁNO 1 (JS SŠ Jeseník, foto vpravo).

Foto Š. Bělohlavová

Vítězem soutěže čtyřspřeží v Mikulově, která se
jako předkolo ZP konala 26. - 28. června, se stal
Jaroslav Juráň (Valentino)

Foto FEI

Němka Bianca Nowag na FAIR PLAY si z fran-
couzského Vidaubaun odvezla z evropského
drezurního šampionátu hned tři medaile. Zlato
za německý tým mladých jezdců a stříbro
a zlato ze dvou individuálních soutěží.
Celkově získalo Německo z osmi titulů (mladí
jezdci a junioři bojují i o tituly ve volných
jízdách) ve dnech 1. - 5. července čtyři zlata.
Evropského mistrovství zúčastnilo 165 dětí,
juniorů a mladých jezdců z 26 států. 
Česká republika měla čtyři zástupce v soutěži
mladých jezdců a jednoho mezi juniory. Naše
mládežnická drezura ze sebe stále nedokáže
setřást šedivost minulých desetiletí. Náš tým
mladých jezdců dokázal v konkurenci 17 druž-
stev porazit pouze Bělorusy a pak ještě norský
tým, který soutěž nedokončil. V jednotlivcích
se pak “mezi koně” dostala pouze Barbora
Dvorníková na WHY NOT (JK Iluze Mako-
třasy), která skončila z 64 startujících na 51.
příčce (65 %). Mezi juniory startovala za ČR
pouze Tereza Čechurová, která na ELFEN
PRINZ skončila předposlední. Kompletní
výsledky naleznete na  
http://reitturniere-live.de

Slovenský šampionát v drezuře (IM I)  vyhrála
5. července v Topoĺčiankách v Čechách žijící
Denisa Valentová na BEAU VAN DE ZELM.
Kompletní výsledky na www.drezura.sk

V Hořicích se 27. června konalo drezurní
mistrovství královéhradecké oblasti. Mezi
dětmi zvítězila Adéla Juhászová na LADY
SARAH (TJ Krakonoš Trutnov).
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Foto S. Juhászová

V sobotu 20. června 2015 se ve Svobodě nad Úpou konal skokový
šampionát královéhradecké oblasti. Vyvrcholením dne byly soutěže -S**-
a -ST**- a v obou zvítězil Jakub Petrus na HAPPY BOY (JK Sloupnice)

V Opavě na písku
Sedmé letošní kolo Českého skokového poháru se koná ve dnech

24. - 26. července v Opavě. Po roční přestávce se závody vrací na
kolbiště do Opavy Kateřinek, kde ovšem čeká jezdce nový pískový
povrch. Po dvouleté rekonstrukci je nyní vše připraveno a opavští jsou
přesvědčení, že je již nezaskočí žádná výrazná změna počasí. Severní
Morava má tak další soutěžní areál s moderním povrchem.

Foto M. Hruška

Foto M. Hruška
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Dva Poháry....
(Dokončení ze str. 5)

Současně druzí se čtyřmi body byli Švédové
a Němci. Čtvrtí Švýcaři měli dvanáct bodů. Pátí
byli Španělé (14) a šesté USA (22). Před Poláky
pak byla ještě Velká Británie (28). 
Kompletní výsledky na
www.falsterbohorseshow.com

Sedmé kolo 1. divize Furusiyya Cup bude
31. července v Hicksteadu.

1. evropská divize Furusiyya FEI Nations
Cup 2015 po 6. kole: 1. Francie 4/4 - 310,
2. Nizozemsko 4/4 - 295, 3. Švédsko 4/4 - 295,
4. Belgie 3/4 - 250, 5. Německo 3/4 - 225,
6. Irsko 3/4 - 205, 7. Velká Británie 2/4 - 200,
8. Španělsko 3/4 - 195, 9. Švýcarsko 2/4 - 160,
10. Itálie 2/4 - 155

Zahraniční rubriku připravil 
Václav K. Dvořák

Drezurní Pohár pro Švédy
Ve švédském Falsterbo se současně také

jezdilo páté kolo FEI Nations Cup Dressage
2015. Se ziskem 77,068% zvítězili domácí
ve složení Emelie Nyrerod - MIATA, Minna
Telde - SANTANA, Tinne Vilhelmson-Silfvén -
DON AURIELLO) a Patrik Kittel – DEJA.
Druhou příčku s výsledkem 71,511%
obsadilo Holandsko, třetí bylo Německo -
71,268%,, čtvrté Dánsko - 69,227%, páté
Španělsko - 68,384% a šesté USA -
68,217%.

100 CSIO v Německu
Tento víkend (16. – 19. července) slaví

Němci při CSIO5* v Mannheimu svoje 100.
CSIO. Na jubilejním Poháru národů na území
Německa bylo očekáváno 30 000 návštěvníků.
Pro ně připravili pořadatelé i večerní show.
Konkůr v Mannheimu tak získal další důležitost,
kterou pořadatelé doprovodili celkovou dotací
718 000,- Euro. Na startu je osm nejlepších
týmů světa, včetně čtyř nejvýše umístěných na
SJH v Normandii (Holandsko, Francie, USA
a Německo).

Foto FEI

Tým Nizozemí ve složení Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, šéf družstva Rob Ehrens, Leopold
van Asten a Gerco Schröder zvítězil v Poháru národů ve švédském Falsterbo


