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Český tým
do St. Gallen

Premiéru v první divizi
Furusiyya Cup bude mít
český národní tým 3. června
ve švýcarském St. Gallen.

Michael Jung přepisuje
historii

Fenomenální jezdec všestran-
nosti zvítězil ve dvou prestiž-
ních závodech seriálu FEI
Classics 2016 a pro Německo
získal poprvé i vítězný vavřín
v Badmintonu strana 7

(Pokračování na str. 2)

Inzerce

Vzpomínka 
na Jiřího Gebauera
Zpravodaj Jezdec se od svého vzniku v ro-

ce 1993 opíral o práci hlavní osobnosti
severomoravské jezdecké novinařiny, kterou
byl bezesporu Jiří Gebauer. V dobách, kdy
přenos zpráv nebyl tak snadnou záležitostí,
dostávala pražská redakce Jezdce právě
díky němu pravidelné informace o jez-
deckém dění na severní Moravě. Po tele-
fonních linkách, faxem a pochopitelně i poš-
tou putovaly desítky stránek textů a stejné
množství obálek fotografií s opavským
razítkem.

Jiří Gebauer ovšem nezůstával pouze
v severomoravských centrech, ať již ve „své“
Opavě, či Ostravě nebo Frenštátě pod Rad-
hoštěm. Počty ujetých kilometrů za jezdec-
kými soutěžemi by se jistě daly počítat na
desítky tisíc.

Jeho fanouškovsky profesní aktivita
odborného žurnalisty ještě vzrostla, když na
soutěžní scénu vstoupil vnuk Jan Zwinger.
To jsme se potkávali i v západních Čechách
či na Slovensku. Jeho kulatý obličej byl
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Deštivé Celje a obtížný PfingstTurnier

strana 6

Postup české skokové reprezentace do 1. divize Furusiyya Cup je sice historickým úspěchem
českého skokového sportu, ale má i odvrácenou stranu. Díky členství českého skokového
družstva v elitní světové společnosti jsou pro naše týmové barvy uzavřeny do minulé sezóny
tradiční konkury. Naše skokové družstvo se tak sice může přihlásit k CSIO zařazených ve 2.
divizi, ale účast je mu umožněna pouze při nenaplnění startovní listiny (max. 13 států). Pokud
se tak nestane, je umožněn podle regulí CSIO start pouze dvěma jezdcům. Letos to platilo již
při CSIO v Linci a nyní i při CSIO3*-W v Celje. Zde se navíc na poslední chvíli odhlásil tým
Slovenska a tak by zde nakonec pro naše barvy Pohárová pozice zbyla. Informace ovšem již
na Strahov nedoputovala a tak do Celje cestoval pouze Aleš Opatrný a Kamil 
Papoušek. Zuzana Zelinková s Annou Kellnerovou pak startovaly na 
prestižním 81. PfingstTurnier (CSI4*) ve Wiesbadenu.

Posilou reprezentačního skokového týmu je dvojice Kamil Papoušek a CENTISIMO. V Celje jim
rozeskakování o prvenství ve Velké ceně těsně uniklo. Po zrušeném CSIO v Lummen a v případě,
že budou všichni ostatní členové českého repretýmu v pořádku, je plánována premiéra této dvojice
ve Furusiyya FEI Cup ve švédském Falsterbo 7. - 10. června

CSIO3*-W Celje
Významný konkůr druhé evropské divize se

konal od 11. do 15. května ve slovinském
Celje. V poháru národů zvítězili s pěti body
Ukrajinci, druzí Španělé měli devět a třetí
Rakušané dvanáct. Do Celje se také vypravili
naši reprezentanti Aleš Opatrný a Kamil
Papoušek. Úspěchu dosáhl Aleš Opatrný,
když byl nejprve v sedle 7letého hnědáka
DYSART VAN T&L (Deauville van T&l) třetí
v páteční kvalifikaci mladých koní (125/130).
V sobotu pak ve finále (130/135) již naše
dvojice přemožitele nenašla. 

V sobotní Gold Tour (150 cm) obsadil Kamil
Papoušek s 9letým oldenburským hnědákem
CENTISIMO pátou příčku (0, 60,97s) o tři

vteřiny za vítězným Turkem Omer Karaevlim
na RABANE DE SURY.

Po Lummenu pršelo i v Celje
Deštivé počasí asi naši reprezentanti letos

přivolávají. V průběhu soboty ve Slovinsku lilo
tak vytrvale, že musela být nedělní Velká cena
(160) přesunuta do haly. Oběma našim
reprezentantům uniklo rozeskakování
o jedinou chybu. Kamil na CENTISIMO skončil
čtrnáctý a Aleš s 10letým ACOVARO (Acodetto
I) byl šestnáctý. O prvenství svedly boj čtyři
bezchybné dvojice. Z vítězství se rado-
vala Charlotte Bettendorf na QUELTIS
z Lucemburska.

(Pokračování na str. 3)



Hodnotného výsledku dosáhla Zuzana
Zelinková v sobotní „150“ na čas bez
rozeskakování, kde s 13letým holštýnem
CALERI II jedním bodem obsadila 11. příčku.
Vítězem se stal, celkově o téměř 12 vteřin
rychlejší, Pius Schwizer na LEONARD DE LA
FERME (Landjuweel).

O den později se této dvojici podařilo
zopakovat stejné umístění, tentokrát ovšem

bezchybným parkurem po roze-
skakování. Bohužel rychlost není
CALERIHO doména a tak i po
čistém rozeskakování skončila
naše dvojice mezi 12 dvakrát
čistými až na 11. příčce. Z ví-
tězství se radoval Kolumbijec
Carlos Enrique Looez Lizarazo na
ADMARA 2 (Padinus)

V sobotní soutěži pro mladé
koně (140/145) obsadila Zuzana
s 7letou KWPN hnědkou EVITA R
(Singapore) třetí místo, když si pro
vítězství dojel fenomenální jezdec
všestrannosti Michael Jung na
DANIELS JACK S (Diarado).

V nedělní kvalifikaci byla Zu-
zana Zelinková se stejnou klisnou
sedmá. Ve stejný den byla
úspěšná i Anna Kellnerová s
8letým belgickým hřebcem ICA-
RUS (Querlybet Hero). Na par-
kuru do 140 cm skončila s jedním
bodem desátá.

Svatodušní pondělí 
s českou hymnou

Ve dvanácti evropských zemích
včetně Německa zůstávají Let-
nice - Hod Boží svatodušní vý-
znamným církevním svátkem.
Letos připadlo svatodušní pondělí
na 16. května a tak 81. ročník
PfingstTurnier Wiesbaden vrcholil
až v pondělí.

Skvěle závody završila Zuzana
Zelinková s klisnou EVITA R, když
zvítězila ve dvoufázovém skákání
do 140 cm.

Následně skončila v bodovacím
skákání (150) se žolíkem Anna
Kellnerová na CLASSIC (Armi-
tage) na 18. příčce.

V závěrečné Velké ceně
Wiesbadenu (160 cm) šlo již do
tuhého. Mezi 50 kvalifikovanými
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(Dokončení ze str. 1)

Deštivé Celje...

Kolbiště v Celje bylo po sobotních deštích zcela nesjízdné a tak se musela Velká cena Slovinska
přesunout do haly

Foto FEI

Dvakrát bezchybný René Tebbel na COOPER pomohl v Celje
týmu Ukrajiny na stupeň nejvyšší

Pohár pro Ukrajinu
V pátek ale bylo v Celje ještě krásně a tak

se Pohár národů konal podle programu. V kon-
kurenci nakonec pouze 12 týmů se po prvním
kole usadila na čele bezchybná Ukrajina
společně s Rakouskem, těsně následována
týmem Španělska s jedním bodem. V ukra-
jinském týmu zopakovali nulu René Tebbel na
COOPER (Colman) a Ferenc Szentirmai
s CHADINO (Chacco-Blue) a tak Ukrajina
vystoupala na stupeň nejvyšší.

Druzí skončili Španělé, kteří si připsali ve
druhém kole 8 bodů před Rakušany s cel-
kovým součtem 12 bodů.

Průběžní pořadí Furusiyya FEI Nations
Cup po 2. kole v Celje: 1. Ukrajina - 190, 2.
Španělsko - 155, 3. Polsko - 140, 4.
Rakousko - 135, 5. Lucembursko - 120, 6.
Rusko - 102,5, 7. Maďarsko - 92,5, 8. Norsko
- 80,0, 9. Portugalsko, Turecko - 47,5, 11.
Slovinsko - 35

Druhá divize Furusyyia Cup nyní pokračuje
třetím kolem v dánském Odense (18. - 22.
května) a portugalském Lisabonu (24. - 29.
května).
Kompletní výsledky z Celje na:
http://eventcontent.hippoonline.de, pořadí
Furusyyia Cup na www.fei.org

Anna a Zuzana
ve Wiesbadenu

Zuzana Zelinková a Anna Kellnerová se
14. až 16. května zúčastnily na tradičním a v Ně-
mecku velmi ceněném konkůru Pfingsturnier
Wiesbaden. Ten se nesl slavnostně se za-
čátkem již deváté dekády a při letošním
81. ročníku byla distribuována kniha ohlížející se
za 80. minulými ročníky.

dvojicemi byly i obě naše zástupkyně. CALERI II
skončil s 8 body na 37. místě a Anna Kellnerová
na DIMARO V D LOOISE HEIDE (Kashmir)
soutěž nedokončila.

Do finále postoupilo 13 dvojic včetně tří s jed-
nou chybou. Zvítězil Patrick Stühlmeyer na
LACAN 2 (Lando).
Kompletní výsledky na www.pfingstturnier.org

CSIO Linz
Ještě se ale vraťme na začátek května,

kdy se v rakouském Linci konaly nejdů-
ležitější závody na otevřeném kolbišti našich
jižních sousedů - tradiční CSIO Linz -
Ebelsberg.

Vloni zde české družstvo senzačně
triumfovalo a zahájilo cestu, která vyvrcholila na
podzim v Barceloně historickým postupem do
1. evropské divize. Letos se rakouské CSIO
konalo 4. – 8. května a naši jezdci, jako účastníci
Superligy, zde startovat nemohli. V konkurenci
třinácti národů tak zvítězili s patnácti body Poláci
o jediný bod před Ukrajinou. Třetí místo obsadili
s dvaceti body Norové a čtvrtí byli současně
Španělé a Japonci (22).

Dvě setiny od vítězství
V českých barvách se konkůru zúčastnili Aleš

Opatrný a také Alena Gasperl.
Největšího úspěchu dosáhl Aleš Opatrný ve

finále Gold Tour do 155 cm (na čas), když
v sedle 9leté hnědé holštýnky QUINTA
(Quintero) obsadil mezi 43 startujícími a čtyřmi
bezchybnými skvělé druhé místo. Zvítězil
Australan James Paterson-Robinson, za kterým
Aleš zaostal o pouhé dvě setiny sekundy.
Kompletní výsledky na:
www.linzerpferdefestival.com

Hábové se dařilo
v Mnichově

Ve stejném termínu jako v Linci se konal
tradiční Pferd International München. V drezurní
části startovala také naše mistryně Tereza
Hábová. Pěkného úspěchu dosáhla v sou-
těži Intermédiaire I, kde v kvalitní konkurenci
v sedle 12letého hnědáka JAMES BOND (Jazz
Time) se ziskem 67,947 %, získala šestou
příčku.

Zvítězila členka německého „A“ kádru Jessica
von Bredow-Werndl a výborným vysvědčením
pro českou jezdkyni je, že za ní zůstalo dalších
14 konkurentů. 
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Vzpomínka na Jiřího Gebauera
Dokončení ze str. 1

téměř vždy ověnčen fotoaparátem. Postupně se Jiří bez obav seznámil i s elektronic-
kým zpravodajství a již v důchodovém věku si rychle osvojil práci s PC. Přes počáteční
nedůvěru si rychle zvykl i na digitální fotografii.

S Jiřím jsem se seznámil již po ukončení jeho sportovní kariéry. O to větší překva-
pením pro mě bylo, když jsem ho objevil jako eléva jezdeckého sportu na fotografii
s nesmrtelným majorem Josefem Dobešem. Ten obrázek z pražského Trojského ostrova

ze sklonu 50. let mám rád pro celou
plejádu důležitých osobností druhé
poloviny 20. století, které zaujatě
poslouchají rady svého učitele. Jiří
Gebauer byl již tehdy mezi nimi.

Jiřího cesta skončila 7. května 2016
ve věku nedožitých 76 let. Na této
cestě nasbíral téměř všechna
ocenění, která může jezdec, trenér,
rozhodčí, novinář či fotograf v České
republice získat. Chvíle po jeho boku
si do obřadní síně opavského hřbitova
přišlo připomenout přes dvě stovky
přátel a členů jeho rozsáhlé rodiny.
Říká se, že člověk skutečně zemře až
ve chvíli, kdy zemi opustí poslední
z těch, kteří si jej pamatují. Jiří
Gebauer tak s námi zůstane ještě
mnoho let.  Ing. Cyril Neumann

Plzeňský Jan Štětina je sice v Českém skokovém poháru ostříleným
matadorem, ale na své první vítězství čekal až do neděle 1. května. Konečně se
dočkal při Velké ceně Brna (-T*-), když zvítězil v sedle CASANOVA-S jako jediný
bezchybný. 

O 14 dní později se při 52. Velké ceně Ostravy (-ST**-) na stupni nejvyšším
radovala domácí Zuzana Brátová. Ta byla bezchybná v základním kole a za ní do
finále postoupili překvapivě již všichni ostatní s více jak dvěma chybami.
V konečných součtech pak Zuzana Brátová čistým finále potvrdila svoji
výkonnost, a s ní na stupních vítězů stanuli další dva ve finále bezchybní, Jiří
Hruška – ACORADIA-MX (Opava Kateřinky) a Josef Kincl – CASCAR (Stáj Kincl).

V průběžném vedení ČSP 2016 je po třech kolech Marek Klus (Mustang
Havířov), který doposud bodoval ve všech Velkých cenách. Na dalších místech
jsou společně s ním v elitní čtveřici Rudolf Doležal, Jan Štětina a Zuzana Brátová.

Na čele žebříčku jezdců do 25 let je Kateřina Kubrická (Kubrický – Kunín).
Czech Junior Cup jezdců 12 – 15 let vede Magdaléna Roubíčková (JK Velká
Polom) a mezi jezdci 16 – 18 let je to Vanda Tmějová (Hřebčín Suchá). V Amateur
Tour byla zatím nejúspěšnější Alžběta Ducká (JK Všetice).

Tento víkend (19. – 22. května) pokračuje Český skokový pohár čtvrtým kolem
Velkou cenou Kolína v Němčicích.

Skokový pohár dvakrát na Moravě

Foto K. Návojová

Ve druhém kole Českého skokového poháru 2016 v Brně zvítězil Jan Štětina na
CASANOVA-S (Schneider Plzeň)

Foto K. Návojová

Jiří Hruška a Josef Kincl zdvihají na stupních vítězů při Velké ceny
Ostravy Zuzanu Brátovou (JK Baník Ostrava)

Nabízím kompletní fyzioterapeutické služby – masáže
koní, Kinesiotaping, Dornova metoda, spolupráce

s veterináři a rehabilitační klinikou Equiwell.



Organizátoři Lon-
gines Global Cham-
pions Tour dokazují,
že v dnešním glo-
bálním světě není
nikam daleko. Po
dvou kolech v USA
a Mexiku a bel-
gických Antwerpách
se o posledním
dubnovém víkendu
celý soutěžní ko-
lotoč přesunul do
Asie. 
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S GCT kolem světa Foto GCT

V Šanghaji se z vítězství radoval Abdullah Al Sharbatly s TOBALIO ze Saudské Arábie před
Němcem Marco Kutscherem (VAN GOGH) a Marc Houtzagerem (NED) s STERREHOF'S
CALIMERO 

Do Číny již pravidelně
V čínské Šanghaji se konkůr na úrovni 5*

jezdil již potřetí. Nyní pořadatelé oznámili, že
podepsali s partnerem Juss Event novou
smlouvu o dlouhodobé spolupráci a tak bude
čínský turnaj i nadále součástí mezinárodního
kalendáře. Pro místní smetánku se tak stává
Global Champions Tour prestižní společenskou
událostí. VIP hosté uspořádali i přehlídku „Ascot
Ladies Day“, při které přítomné dámy před-
vedly elegantní oblečení s nádhernými
klobouky. Také byly pořádány autogramiády,
během kterých se měli diváci možnost setkat
s předními světovými jezdci a případně se
společně vyfotit.

Vítězství do Saudské Arábie
Velká cena se jezdila v sobotu 30. dubna

a parkury stavěl Uliano Vezzani. Kurz prvního
parkuru překonalo s nulou čtrnáct jezdců. Ti
spolu se čtyřmi nejrychlejšími s jednou chybou
postoupili do druhého kola.

Druhý parkur byl náročnější a do ro-
zeskakování se dostalo jen pět jezdců.
Vyvrcholení soutěže bylo strhující. Výborně
zajela Edwina Tops-Alexander (AUS) s 11letou
hnědkou CARETINA DE JOTER (Caretino)
a sklidila velký potlesk. Následoval Marc
Houtzager (NED) s teprve 9letým hnědým
valachem STERREHOF'S CALIMERO (Quidam

de Revel), který byl v cíli o dvě desetiny rychleji.
Diváky ovšem zvedla ze sedadel jízda Marco

Kutschera (GER) s krásným tm. hnědákem VAN
GOGH (Numero Uno). Odskakoval z dálky,
získával v obratech a čas měl ještě o sekundu
kratší.

Největším favoritem byl Christian Ahlmann
(GER) s  bílým hřebcem COLORIT (Coriano).
Převedl úžasnou jízdu a nikdo by ho nedohonil.
Měl však smůlu na závěrečném kolmém skoku.

Posledním startujícím byl Abdullah Al
Sharbatly (KSA) se zkušeným 16letým hnědým
valachem TOBALIO (Numero Uno). Jel na
hranici rizika a měl i trochu štěstí, ale vyplatilo se
mu to. Od jeho skvělé stříbrné medaile na

Světových hrách 2010 o něm tolik slyšet nebylo.
Tentokrát však byl v cíli o 0,3 s rychlejší než
Marco Kutscher a tak vítězství v šanghajské
GCT je významným úspěchem v jeho kariéře.

Global Champions League
I v Šanghaji se pochopitelně jezdila týmová

soutěž Global Champions League. Tentokrát
startovalo jedenáct dvojic a jenom tři z nich si do
druhého kola nepřinesly žádnou penalizaci.
V napínavém druhém kole nakonec byli nej-
úspěšnější CASCAIS CHARMS, které repre-
zentovali mladí Němci Andreas Kreuzer s tm.
hnědkou ZERAFINA (Sheraton) 0/0 a David Will
s 10letou bělkou MONODIE H (Carthago) 0/2.

87. Německé
skokové derby

Foto GCT

Kolbiště Derby Park v Hamburku

Evropskou událostí prvního květnového
víkendu bylo 87. Německé skokové Derby
v Hamburku. Dramatické podívané přihlíželo za
nádherného počasí 25 tisíc diváků. Na tradiční
1230 m dlouhý parkur, jehož autorem byl v roce
1920 německý bonviván Eduard Pulvermann, si
letos trouflo třicet jedna odvážlivců. Jako
každoročně byly velké problémy na mohutném
valu v kombinaci s těsně pod ním následující
vysokou stacionátou. Hodně potíží dělal i ro-
bustní Busch oxer, kde se živý plot díky poryvům
větru neustále vlnil. Pohybující se překážka byla
pro koně velký problém. Tradičně byl obtížně
překonatelný i následný vysoký dvojskok z mo-
nobariér, stejně jako neobvyklá kombinace
zahrnující Pulvermannův příkop.

Dvacet dvojic v cíli, nula žádná
Do cíle se dostalo dvacet jezdců, ale na

bezchybného se letos čekalo marně. Úroveň
byla i tak velmi dobrá. Devět jezdců dokončilo
s pouhými čtyřmi body a o vítězi se proto
rozhodovalo mezi nimi.

Znovu zmobilizovat síly do rozeskakování
po tak dlouhém a náročném parkuru nebylo
nic jednoduchého. Zahajoval Slovinsko
reprezentující rodilý Argentinec Pato Muente
s 9letým hřebcem ZERA 23 (Cero I). Chyboval
dvakrát a navíc se ani nevešel do stanoveného
času.

Dvakrát zaváhal i Gilbert Tillmann s 10 letým
tm. hnědákem HADJIB (Chequille). Vynikající
jízdu předvedl druhý z loňského hicksteadského
derby, Ir Billy Twomey s 13letým hnědákem
DIAGHILEV (Vangelis S). V rychlém tempu
skákal s jistotou, nebojácně ubíral v obratech
a nastartované publikum přivedl do skutečného
varu.

Domácí matador Thomas Voss s 9letým
CHANDO (Con Air) shodil obě „železniční
závory“. Max-Hilmar Borchert měl kousek ke
karambolu na Busch oxeru. Jeho 12letý holštýn
CUBA LIBRE (Concept) náhle nad skokem
spustil nohy a dopadl do kolen. Naštěstí spadly
jen obě bariéry a šestadvacetiletý jezdec to
useděl. Stálo ho to hodně času. I tak se ale se
šesti body usadil na průběžném druhém místě. 

Halasně povzbuzovaná byla v Hamburku
sídlící Janne Friederike Meyer s 9letou hnědkou
CELLAGON ANNA (Asca). Vedla si velmi dobře,

ale čas měla o tři sekundy pomalejší než docílil
Billy Twomey.

Podobně si vedl trojnásobný derby vítěz
a hamburský specialista Andre Thieme
s 12letým VOIGTSDORFS QUONSCHBOB
(Brilliant Lad). Tomu v cíli scházely na
vedoucího Ira dvě vteřiny.

Po mnoha letech cizinec
Vedl tak stále Billy Twomey. V tu chvíli bylo

jasné, že Německé derby vyhraje někdo
z ostrovů, protože na startu byli již pouze dva



V Hamburku startoval i Turek Omar Karaevli, který vybojoval nad Alešem Opatrným olympijskou
kvalifikaci. Na ROSO AU CROSNIER skončil v GCT na 25. místě s jediným shozením v základním
kole. Na RABANE DE SURY (foto) ale zvítězil v konkurenci 57 dvojic ve středeční zahajovací NFR
Trophy (150).
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britští jezdci. William Whitaker s ryzákem
GLENAVADRA BRILLIANT (Brilliant Lad) to
dlouho nenapínal. Shodil hned druhý skok a po
další chybě končil s osmi body.

Posledním jezdcem soutěže byl pětačty-
řicetiletý Nigel Coupe s 13letým irským
hnědákem GOLVERS HILL (Ricardo Z). Ten jel
velmi rychle a divákům připravil senzační závěr
soutěže. Chvíli to vypadalo, že to stihne.
Nakonec byl ale rád za druhou příčku. Třetího
Andre Thimeho předstihl o 0,14 s a na vítězného
Ira ztratil skoro dvě vteřiny. Německé derby tak
po devatenácti letech vyhrál cizinec. Tím po-
sledním byl v roce 1997 Hugo Simon.

87. Deutsches Spring Derby: 1. Billy
Twomey (IRL) – DIAGHILEV 4/0/49,96;
2. Nigel Coupe (GBR) - GOLVERS HILL
4/0/51,92; 3. Andre Thieme (GER) -
VOIGTSDORFS QUONSCHBOB 4/0/52,06;
4. Janne Friederike Meyer (GER) -
CELLAGON ANNA 4/0/53,08; 5. Max-Hilmar
Borchert (GER) - CUBA LIBRE 4/6/58,03;
6. Gilbert Tillmann (GER) – HADJIB 4/8/53,87

Foto GCT

Překvapivým vítězem pátého kola Global
Champions Tour se v Hamburku stal Ludger
Beerbaum na CASELLO II

Dressur Derby 2015
Součástí konkuru je již 58 let i Deutsches

Dressur-Derby, které je zcela unikátní v tom, že
si fináloví jezdci mění koně. Mezi tři finalisty
(CDI4* - GP Special) se dostal Španěl Borja
Carrascosa (WONDER po Waterford), Švédka
Michelle Hagman (HAPPINESS 26 po
Hochadel) a dánská princezna Nathalie zu Sayn
Wittgenstein (FABIENNE po Blue Hors). Zvítězil
čtyřiatřicetiletý Španěl s celkovým ziskem
213,235 %. Druhou příčku získala Švédka –
213,264 % a třetí byla princezna Nathalie, která
nasbírala 212,736 %. 

Nejúspěšnějším koněm byla HAPPINESS, se
kterou byli všichni jezdci nejlepší. Druhý největší
počet bodů získala WONDER a třetí skončila
FABIENNE.

Pro vítěze je v drezurním Derby připraveno
30 000 Euro a dotaci 7 000,-, 5 000,- a 3 000,-
získávají jak jezdci, tak koně.
Kompletní výsledky na:
http://eventcontent.hippoonline.de

Global Champions Tour
Za nádherného počasí se v sobotu 7. května

konalo v Hamburku páté pokračování Global
Champions Tour. Zaplněnému stadionu se
předvedla padesátka světových jezdců.
Náročné klasické parkury stavěl v Derby parku
Frank Rothenberger. Soutěž měla velmi dobrou
úroveň.

Do závěrečného rozeskakování se kva-
lifikovalo osm jezdců. Favority byli především
Christian Ahlmann, Simon Delestre a Marcus
Ehning, ale všichni jednou chybovali. 

CASELLO jako Leicester
Nejrychlejším z čistých byl čtyřnásobný

olympijský vítěz Ludger Beerbaum se svým
novým koněm, 13letým holštýnským ryzákem
CASELLO II (Casall). Na tiskové konferenci zářil
úsměvy: „Nemohu mít větší radost. Nikdo se
mnou nepočítal. První kolo bylo v pořádku, kůň
skákal dobře. Na to jak je u mě krátce již chápe,
co od něho chci. Myslím, že první parkur byl
nejharmoničtější. Ve druhém kole byl přísný
časový limit, ale cítil jsem se jistý od začátku do
konce. Pro rozeskakování jsem neměl žádný
zvláštní plán. Moji kolegové znají své koně
mnohem lépe. Já ještě stále zkoumám, jak
projíždět obraty a skákat, aby to Caselimu
vyhovovalo. Nechal jsem to více méně na něm
a díky jeho schopnostem jsem uspěl. Je to
trochu, jako když Leicester vyhrál Premier
League.“

Druhý, s časem o čtyři desetiny pomalejším,
skončil Harrie Smolders z Holandska s hřebcem
DON VHP Z (Diamant de Semilly) a třetí s od-
stupem dalších čtyř setin Kolumbijec Daniel
Bluman s 13letou hnědkou SANCHA LS (Chin
Chin).

Za vítězství si Ludger Beerbaum odvezl šek
na 99 tisíc eur. Harrie Smolders bral 60 a o čtyři
setiny pomalejší Daniel Bluman 45 tisíc.

Příští kolo Global Champions Tour je již tento
víkend 19. – 22. května v Madridu.

V průběžné tabulce stále vede s velkým
náskokem Christian Ahlmann. Druhý je Ital
Emanuele Gaudiano a těsně třetí Simon
Delestre. Ludger Beerbaum se vítězstvím
v Hamburku dostal na čtvrtou příčku.

Global Champions League
Pro FEI stále ještě kontroverzní soutěž Global

Champions League se v Hamburku jezdila v pá-
tek 6. května. Letos již podruhé zvítězil tým
VALKENSWAARD UNITED. 

Dvojici, ve které obrovskou zkušenost
doplňuje dravé mládí, reprezentovali John
Whitaker (GBR) a Bertram Allen (IRL). Druhé
místo obsadili ANTWERP DIAMONDS - Audrey
Coulter (USA) a Harrie Smolders (NED). Třetí
byli ROME GLADIATORS – Laura Kraut
(USA) a Marlon Modolo Zanotelli (BRA).
Po pěti pokračováních vede tým Valkenswaard
United před Monaco Aces a Antwerp Dia-
monds.

Další kolo GCT se koná již tento víkend
19. – 22. května v Madridu a hned další týden
26. – 29. května se bude soutěžit v GCT ne-
daleko zámku Chantilly u Paříže.
Kompletní výsledky na:
globalchampionstour.com

První divize 2016
poprvé v La Baule
První evropská divize Furusiyya FEI Nations

Cup 2016 se rozjela se čtrnáctidenním
zpožděním v pátek 13. května v přímořském
La Baule na západě Francie. Podle původního
rozpisu to mělo být druhé kolo. Protože se ale
v belgickém Lummenu před dvěma týdny i k na-
šemu zklamání pro nepřízeň počasí nezávodilo,
měly špičkové evropské týmy první příležitost
změřit své síly až zde. Pro body do tabulky
Furusiyya přijelo pět družstev: Holandsko,
Belgie, Německo, Velká Británie a Francie.
Konkurenty jim bylo Švýcarsko a dva zámořští
hosté Brazílie a USA.

Caen, Ptýrov, La Baule
Autorem parkurů byl i u nás velmi dobře

známý francouzský stavitel Fredéric Cottier,
který vedle Světových her v Normandii stavěl
i loňské MČR na Ptýrově. Před soutěží se
obával následků nočního deště a částečně tomu
náročnost přizpůsobil.

První kolo nejlépe zvládli Američané, kteří
šli všichni čistě. Nulu po škrtu jediného
chybujícího měli i Švýcaři, Britové a Holanďané.
Francouzi si do druhého kola přinesli čtyři body,
Němci měli osm, Belgičané devět a Brazilci
třináct.

V přestávce mezi prvním a druhým kolem byly
některé překážky kvůli rozbitému trávníku
přesunuty. Tím se trasa poněkud prodloužila
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Zahraniční rubriku připravil Václav Karel Dvořák

První divize 2016...

a přibylo časových penalizací. Soutěž byla proto
napínavá až do konce a rozhodovali poslední
jezdci.

Ve skvělých výkonech pokračovali Holanďané
a na jejich kontě nakonec byl jen jeden bod.
Přesto se však o vítězství museli obávat,
protože pokud by poslední z Američanů, Todd
Minikus s oldenburskou ryzkou BABALOU 41,
zopakoval nulu z prvního kola, vyhrály by USA.
Shodil však čtvrtý skok a Američané byli rázem
druzí.

Současně s USA mohli za předpokladu
posledního čistého parkuru na druhém místě
končit i Britové. Michael Whitaker s běloušem
CASSIONATO ale udělal dvě chyby a Angličané
se tak propadli na šestou příčku.

Výborně zvládli druhé kola Francouzi, kterým
přibyl jen jeden bod, a s celkovými pěti skončili
třetí. Nejlépe se druhé kolo povedlo Němcům. Ti
již nic nepřipsali a mohli jen litovat
osmibodového zaváhání v prvním kole. Naopak
Švýcaři měli lepší první kolo a nakonec se
shodným výsledkem 8 bodů obsadili společně
s Němci 4. příčku.

Na holandském triumfu se podíleli: Wout-Jan
van der Schans - AQUILA SFN  0/0, Leopold van
Asten - VDL GROEP ZIDANE NOP 0/1,
Jur Vrieling - VDL GLASGOW VH ME-
RELSNEST 8/0, Willem Greve - CARAMBOLE
NOP 0/1.

Furusiyya Cup 1. divize La Baule:
1. Ho-landsko – (0/1) 1; 2. USA – (0/4) 4;
3. Francie – (4/1) 5; 4. současně Švýcarsko
(0/8) 8 a Německo – (8/0) 8; 6. Velká Británie
(0/12) 12; 7. Belgie – (9/9) 18; 8. Brazílie –
(13/9) 22

Foto: M. Jean Philippe

Vítězný tým Holandska v La Baule tvořili: Willem Greve (CARAMBOLE N.O.P.), Leopold van Asten
(VDL GROEP ZIDANE N.O.P), Wout-Jan van der Schans (AQUILA SFN) a Jur Vrieling (VDL
GLASGOW VH MORELNEST)

Osm jezdců přešlo obě kola s nulou.
Z vítězného týmu to byl Wout-Jan van der
Schans. Dále Američanky Lucy Davis –
BARRON a Margie Goldstein-Engle – ROYCE,
Francouzi Pénélope Leprevost – FLORA DE
MARIPOSA a Simon Delestre – HERMES
RYAN, Němec Daniel Deusser – FIRST CLASS
VAN EECKELGHEM, Brit Nick Skelton – BIG
STAR a Brazilec Stephan de Freitas Barcha –
LANDPETER DO FEROLETO.

Body do tabulky se v první evropské divizi
přidělují za skutečné umístění. Hostující nebo
nepřihlášené týmy sice žádné body nedostávají,
ale body které by získaly, nepřipisuje nikdo.
Protože Francie se umístila třetí, získala jen 80
bodů a současně čtvrté Německo jen 65.
Kompletní výsledky na:
www.labaule-cheval.com

Příště do Říma
Příští kolo Furusiyya FEI Nations Cup první

evropské divize se bude konat na Piazza di
Siena v Římě v pátek 27. května.

Odložená premiéra českého týmu
v St. Gallen

Naše družstvo bude mít premiéru v první
divizi Furusiyya Cup 3. června ve Švýcarském
St. Gallen. Pro Pohár národů je zatím přihlášen
tým ve složení Aleš Opatrný, Zuzana Zelinková,
Emma Augier de Moussac a Ondřej Zvára.
Náhradníkem bude Anna Kellnerová.

Průběžné pořadí 1. divize Furusiyya Cup
po La Baule: 1. Nizozemsko – 100;
2. Francie – 80; 3. Německo – 65; 4. Velká
Británie – 55; 5. Belgie – 50.

Pony šampionát Prahy
Dva oblastní šampionáty Prahy se konaly v rámci

skokových závodů na pražské Gabrielce v neděli
8. května. Soutěžilo se v kategoriích dětí 8 - 12 let a 13 -
16 let. mezi mladšími dětmi zvítězila Petra Pařenicová na
IDOOL HOF TER ZEEDYCKE (Audit Sulice) před
Magdalenou Heldovou s MOORLAND  NINA (Equine
Hoffmeister) a Terezou Matouškovou - DARLEN DULCE
(Pony park).

V kategorii 13 - 16 let byla nejlepší Lucie Melmerová -
FORREST (JK Equuleus Praha) před Eliškou
Ciarkkowskou - APOLLON DAVIS (JK Kocanda) a Jus-
tinou Duckou na JACK 4 (JK Hoffmeister).

Foto P. Bečka

V oblastním ponyšampionátu Prahy zvítězila mezi
dětmi 8 - 12 let Petra Pařenicová na IDOOL HOF TER
ZEEDYCKE (Audit Sulice) 

Foto J. Bělohlav

V 38. ročníku Poháru města Chrudim (-S*-)
zvítězil mezi 11 startujícími Petr Tvarůžek na
VALERO DJ (JK Flamenco Sloupno)

Cena Pardubic
Cena města Pardubic (-S*-) byla na zá-

vodiští Dostihového spolku na programu
1. května. Po rozeskakování dvou koní
zvítězila Veronika Špačková na FAR
STAR (JK Černožice) před Janem Šimo-
nem s WEST 1 (Pablo Slatiňany).

Foto J. Bělohlav

Vítězku ceny Města Pardubic Veroniku
Špačkovou dekoruje ředitel Dostiho-
vého spolku Martin Korba
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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: FEI

V Badmintonu nenašel Jung přemožitele na LA BIOSTHETIQUE - SAM

Michael Jung přepisuje historii
V uplynulých týdnech si na své přišli i příznivci všestrannosti. Na

programu byla dvě další kola nejprestižnějších světových soutěží, tvořících
páteř sezóny v seriálu FEI Classics: Rolex Kentucky Three-Day Event (28.
dubna - 1. května) a Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials (5. - 8.
května). V pořadí třetí a čtvrtá soutěž seriálu již významně naznačí, kdo se
v příslušném ročníku bude ucházet o cennou trofej. Před létem čeká
jezdce ještě soutěž v Luhmühlenu (16. - 19. června) a pak již pouze
podzimní Land Rover Burghley Horse Trials (1. - 4. září).

I potřetí nejlepší
V Kentucky nastoupilo na start 56 koní. Favoritem byl Němec Michael

Jung na 11leté  FISCHERROCANA (Ituango xx) i proto, že Jung startoval
v Kentucky zatím dvakrát a vždy byl nejlepší. Nezklamal ani potřetí. Svoji
převahu naznačil již v drezuře, kde si zajistil první náskok. Ten dále navýšil
v krosu, a proto ho z piedestalu neporazitelnosti v USA nesesadila ani
chyba v parkuru. Michael Jung zvítězil před pěticí jezdců USA s pohodlným
náskokem přes 13 bodů na druhého Larena Kieffera s VERONICA.

Němci se radovali poprvé
Mistr světa Micheal Jung pak následně přeletěl do Badmintonu, kde na

něho již čekal LA BIOSTHETIQUE - SAM FBW (Stan the Man xx). V
nejznámější a nejprestižnější soutěži světa si vedl stejně suverénně a
zvítězil systémem start cíl. Německý triumf, který byl v Badmintonu v
67leté historii vůbec první, jistil ještě na 2. příčce Andreas Ostholt na SO
IS ET (Sunlight xx).

Vítězem po čtyřech kolech?
Michale Jung je tak pochopitelně v čele průběžného pořadí letošního

seriálu FEI Classics s náskokem neuvěřitelných 26 bodů na druhého
Novozélanďana Clarke Johnstone. 

Za prvenství v seriálové soutěži se připočítává 15 bodů. O celkové
vítězství ročníku 2016 by ho tak mohla připravit pouze hypotetická situace,
že některých z jeho konkurentů na 2. - 7. místě vyhraje oba závěrečné
závody a Jung současně nezíská ani bod.
Kompletní výsledky z obou závodů naleznete na: http://rk3de.org nebo
na www.badminton-horse.co.uk

Foto: FEI

V Kentucky vévodil Michael Jung v sedle FISCHERROCANA
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Třikrát Zlatá podkova
Lukáš Kohout (JK Betty) zvítězil v další kvalifikaci pro soutěže podkovy.

Na závodišti Dvoreček byl 1. května v sedle ALONSO 3 nejlepší v ka-
tegorii Stříbrná podkova mezi 12 dvojicemi. Ve Zlaté podkově (7) si
nejlépe vedla Michaela Balounová na DIAMANTIXA (Glod Čejov).

Kvalifikace pokračovala hned následující týden v Těšánkách, kde se na
startu Zlaté podkovy seřadilo devět dvojic a zde byl nejlepší Jan Holec na
TASZNIK (JK Atavero). A konečně se ve dnech 14. - 15. května konala
kvalifikace v Borové u Českého Krumlova a zde si v konkurenci 18 koní
nejlépe vedla domácí Barbora Kamírová na VANESSA MAE před
Jaroslavem Hatlou s REENMORE ALFIE (CET) a Eliškou Orctovou na
BONUS 1 (JC Rusek).

Foto J. Bělohlav

Stříbrné podkově na závodišti Dvoreček dominoval Lukáš Kohout na
ALONSO  3 (JK Betty)


