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Nestárnoucí
Millar

Kanadský internacionál
Ian Millar (67) slavil další
cenné vítězství v soutěži
Grand Slamu v Calgary

Medailové žně
Východočechů

Souhrn letošních
šampionátových úspěchů
východočeské oblasti
od Ing. Markéty Kvapilové
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Inzerce

Šest adeptů
na Prezidenta

Po oznámení současné prezidentky FEI
princezny Hayi, že již nehodlá potřetí
kandidovat na nejvyšší post FEI, předložilo
šest národních federací své kandidatury.
Volby se budou konat 14. prosince. Navrženi
jsou:

Bankéř Pierre Genecand (64), navržen
švýcarskou federací, v nejvyšších orga-
nizačních funkcích včetně ženevského
Horse Show působí již řadu let.

Lékař Ulf Helgstrand (63) byl navržen
dánskou federací, jejíž byl v minulých le-
tech předsedou. Je to bývalý drezurní jezdec
a v současnosti se angažuje především
v evropském jezdeckém hnutí.

Veterinář John McEwen (69) je navržen
britskou federací. Jako veterinář brit-
ských týmů působil při OH 2012 v Londýně
a v současnosti je předsedou skupiny FEI
pro zakázané látky. FEI zastupuje ve
Světové organizaci pro zdraví zvířat.

Právník Javier Revuelta (57) byl navržen
španělskou federací. Je to bývalý jezdec
všestrannosti, který reprezentoval Španělsko
na SJH 1994 v Haagu nebo při OH 1996
v Atlantě. Byl předsedou Španělské fede-
race a v současnosti pracuje pro španělskou
vládu.

Bývalý profesionální jezdec Pierre Du-
rand (59) vítěz skokové soutěže na OH 1988
v Soulu byl navržen francouzskou federací,
jejíž byl předsedou. V současné době je
předsedou Národního institutu Francie pro
sport.

A konečně politolog a současný generální
tajemník FEI Ingmar De Vos (51)
je navržen belgickou federací. 
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(Pokračování na str. 4)

Zuzana a Ondra pokračují
Dvanácté kolo GCT se konalo v Lausanne týden po světovém šampionátu v Caen (viz str. 5). Hned

další týden (19. - 21. září) se  Longines Global Champions Tour přesunula do Vídně. Letos se nejezdilo
jako v předchozích dvou letech na Radničním náměstí, ale v areálu Magna Racino v Ebreichsdorfu.
Parkury stavěl Frank Rothenberger a konkurence byla vynikající. Pořadatelé tentokrát přizvali několik
nových tváří a k naší velké radosti mezi nimi byli Ondřej Zvára a Zuzana Zelinková.

Třinácté finále Českého skokového poháru se
konalo opět v Hořovicích. Ty se počtvrté za
sebou staly pořadatelem vyvrcholení, kdy se
nejlepší čtveřice kvalifikovaná z jedenácti kol,
utkává o celkové prvenství v soutěži se
střídáním koní. Hořovický areál prošel za 20 let
výraznou proměnou. Když před lety pozval
Václav Opatrný poprvé do tehdy nové-
ho střediska veřejnost na CCI*, vše
nasvědčovalo tomu, že zde vyroste militaristické
centrum. Jezdecké dospívání ale přehodilo syna
Aleše na skokovou dráhu a tak i středisko 
v Hořovicích dospělo ve skokový areál. Po
čtyřech finále se zdá, že se stane již definitivním
pořadatelem domácího vrcholu skokové sezóny.
Naše skoková jednička tak má ve finále výhodu
domácího prostředí. Letos v něm startoval ve
13leté historii již po jedenácté. Jeho postavení
bylo již před závěrečným kolem jasné. O další
místa v elitní čtveřici se ale strhnul urputný boj.

Zuzana Zelinková a CALLERI předvedli
skvělou premiéru v GCT a obsadili ve
světové konkurenci senzační 9. místo

Kurz prvního kola byl dost technický
a hodně nováčků s ním mělo problémy.
Ne tak naši. Zuzana Zelinková s vy-
nikajícím 11letým hřebcem CALERI II
(Calido I) prošla náročným kurzem
s bravurou. Škoda, že CALLERI křižoval
v oblouku při nájezdu na široký oxer číslo
osm. Srovnal se až cvalový skok před
odskokem a stálo ho to chybu na přední
bariéře. Přesto to byl skvělý výsledek 
s výborným časem. V té chvíli znamenal
třetí místo. Jen při pohledu na jména 
v druhé části startovní listiny jsme se
obávali, zda to ale bude na druhé kolo
stačit.

Ondřej Zvára s běloušem CENTO
LANO (Cento Lano) bohužel ztratil
nohosled v oblouku při nájezdu oxeru
číslo šest a dostal se příliš blízko. Druhá
chyba přišla na diagonále na kolmém
skoku a navíc se Ondřej nevešel do

Foto K. Návojová

Radoval se nováček

Poprvé postoupil do finále Marek Klus a svoji
premiéru proměnil ve vítězství

Dva noví pro finále
Parkury v Hořovicích stavěl Němec Klaus

Holle. Prvním vrcholem závěrečných závodů
byla Velká cena Hořovic (-T*-). Nastoupilo 
44 dvojic a mezi nimi i několik jezdců, kteří si
ještě pomýšleli na finále. Byl to především
Marek Klus, který se do finálové šance dostal
až v samotném závěru letošního ročníku.
Adeptem na postup byl i Jiří Papoušek, Denisa
Bittnerová a především Zdeněk Hruška.

(Pokračování na str. 2)



poskytnout. Hned dva jezdci
toho letos využili. Marek Klus
přivedl na start koně Ludvíka
Jandourka GOOD GIRL a Aleš
Opatrný požádal o finálovou
zápůjčku majitele koně BALOU 1
Pavla Urbana. Právě tento kůň
při závěrečné sobotní kvalifikaci
potvrdil svoji formu třetí místem 
s Luďkem Smahou.

BALOU byl prima
Právě on se stal ozdobou

finále. Pro všechny jezdce byl
nejméně problémovým koněm 
a jeho pochopitelnou únavu
odnesl jenom Jiří Skřivan. Ale to
jsme přeskočili.

V prvním kole šli všichni jezdci
na svých koních čistě, jenom
Marek Klus jednou chyboval.
Zdálo se, že se začíná naplňovat
papírová předpověď, která
vysoko favorizovala Aleše
Opatrného a Jiřího Skřivana
před Markem Klusem a Josefem
Pařenicou.

Druhé kolo ale zahájil Marek
na BALOU čistě. Josef Pařeni-
ca s GOOD GIRL inkasoval 20 
a byl v podstatě ze hry.

Jedné chybě se nevyhnul ani
Jiří Skřivan na AQUITO. Ještě
větší překvapení vneslo do
finálového souboje 12 trestných
bodů Aleše Opatrného se
ZEMBLA.

Třetí kolo zahajoval Josef Pařenica (BALOU).
Chyba. Jiří Skřivan (GOOD GIRL) a Aleš Opatrný
(AQUITO) čistě. Na závěr Marek Klus se ZEMBLA
lepší než Aleš. Osm bodů. A rázem bylo všechno

jinak. Téměř neohrozitelným
adeptem na prvenství byl Jiří
Skřivan se 4 body, kterého čekal
doposud senzačním BALOU.
Marek Klus měl 12 a před sebou
výborného AQUITO. Aleš
Opatrný také 12, ale o hodně
horší GOOD GIRL.

Překvapivý finiš
Zahajoval Jiří Skřivan. Mohl si

dovolit chybu, a přesto by již byl
vítězem. Jak již bylo řečeno, na
osmiletého nováčka těžkých
parkurů ale dolehla únava. Tři
chyby byly její daní a sen 
o dalším vítězství se začal
rozplývat.

Rázem byl opět v kurzu Aleš.
GOOD GIRL šla před tím s Jiřím
Skřivanem čistě. Málokdo
pochyboval, že i naše
jednička si s tímto koněm
hravě poradí. 

Že ve sportu není nic
jisté, potvrdily hned dvě
chyby. Součet 20 bodů
zařadil Opatrného až za
Skřivana. Vše bylo opět
otevřené.

Marek Klus s AQUITO
musel být pro jasné
prvenství čistý. V pří-
padě jedné chyby by při
shodných 12 bodech 
s Jiřím Skřivanem roz-
hodoval součet časů. Již
uprostřed deseti sko-

kového kurzu ale chyba přišla. Finále
napínavé až do samotného konce. Stejný
součet jako Skřivan. Chvilka napětí, kterou
jako vždy výborný moderátor Aleš
Suchánek náležitě vygradoval. A pak je vše
jasné. O necelé dvě vteřiny sečtených časů
vyhrává finálový nováček Marek Klus. Jiří
Skřivan je druhý a Aleš Opatrný třetí.
Poslední startující Josef Pařenica se
ZEMBLA již nemůže nic ovlivnit a tak po
dvou skocích vzdává.

Tradiční dekorování se zástupci města,
ČJF i sponzorů. Přikrývky, floty i šerpy pro
vítěze i poražené. Sprcha sektu,
severomoravská radost, spokojené publikum.
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Foto K. Návojová

Domácí sezóna se nezastavila ani při SJH v Normandii a při 9. kole
Českého skokového poháru v Plzni (31. srpna) se z vítězství ve
Velké ceně radoval Jiří Luža na LAND REBEL-S (Schneider Plzeň)

Foto J. Gebauer

Celkově čtvrté vítězství v letošním ČSP získal při předposledním
kole v Olomouci (Velká cena Opavy) Aleš Opatrný (ACOVARO) 

Body za zrušenou Velkou cenu Ostravy získala
v Olomouci při sobotní Ceně firmy Kofola (-T*-)
Kateřina Kubrická na ŠEJNA 1 (Stáj Kubrický)

Foto J. Gebauer

Radoval se nováček

Do finále postupovalo osm čistých a dvě dvojice
se čtyřkou. V té chvíli bylo zřejmé, že se bude elitní
čtveřice na poslední chvíli skutečně měnit. Z adeptů
na postup byl ve finále Jiří Papoušek a Marek Klus.
Zdeněk Hruška a CALATA inkasovali osm. Ústup
formy i při závěrečné Velké ceně potvrdila Denisa
Bittnerová.

Z osmi čistých ze základního kola se pětici
podařila i druhá nula. Závěrečným kvalifikačním
vítězem se stal nejrychlejší Josef Kincl ml (CASCAR)
ze Stáje Kincl. Ten sice v kvalifikačním pořadí
výrazně poskočil, ale pouze na 11. místo. Spolu s
ním se na sobotní stupně vítězů postavil stříbrný Aleš
Opatrný (ACOVARO). Třetí místo získal, stejně jako
při Velké ceně Plzně, Luděk Smaha na BALOU 1
(Smaha Dýšina).

Aleš si však jako Pohárového koně vybral
CURLEY SUE. Ani s tou ve finále nechyběl, ale
pouze jako nejrychlejší s chybou. Celkový výsledek
byl osm. Letošní Alešovu převahu ale dokumentuje,
že inkasovaných 11 bodů za tento výkon mohl škrtat
a přesto celkovému pořadí roku 2014 jasně vévodil.

Další body získal za 11. místo Josef Pařenica
(CALLEDA) a ani on se již o účast ve finále
strachovat nemusel.

Bez bodů ale zůstali Jiří Skřivan a Zdeněk Hruška.
Naopak důležitých 15 si za 4. příčku připsal Marek
Klus (AL CAMBERO). Rázem tak byl ve finálové
čtveřici.

Na poslední chvíli zaútočil i Jiří Papoušek. 
K postupu by potřeboval nejméně 17 bodů. Za 
6. místo jich ale získal 14 a zůstal před branou finále
velmi těsně. Největší štěstí tak měl Jiří Skřivan. Ten
na závěr nezískal se ZEMBLA nic (6 tr. bodů a až 
18. příčka). I tak se ale udržel na 4. postupovém
místě, o dva body před Zdeňkem Hruškou.

Prima vrchol na našem českém dvorku. Nebo snad
již dvoře.

Tři finále předcházela
V neděli 28. září to bylo ovšem již čtvrté finále.

Mezi amatéry v Equiservis Amateur Tour kralovala
Slovenka Karolina Javorská na SINGAPORE. Mezi
20 dětmi (do 15 let) byla nejlepší Pavla Bene-
šová s ASTERES (JK Vysoké Mýto) 
a juniorům (16 - 18) vévodila Nina Kaločová 
s EBONY (JK Velká Polom). Obě juniorské túry letos
zaštítila ČJF, která se tak přihlásila k podpoře
juniorského sportu.

Třináctý ročník Českého skokového poháru je za
námi. Byl zorganizován a jezdci oblíben i bez
generálních sponzorů. Asociace pořadatelů tak
prokázala svoji dospělost. Všechna kola se objevila či
ještě objeví v programu ČT 4 Sport. Pozván-
ku k  hořovickému finále opakovaně zařazovala
nejposlouchanější rozhlasová stanice Radiožurnál.
Divácká podpora v Hořovicích byla výborná. Zdá se
tedy, že skokové jezdectví v ČR již popularitou
přeskočilo řadu v minulosti zavedených sportů.
Uvidíme v roce 2015. Ing. Cyril Neumann

Čtveřice pro nedělní finále tak byla jasná. Aleš
Opatrný, Marek Klus, Josef Pařenica a Jiří Skřivan.
Vedle dvou ostřílených finalistů a vícenásobných
vítězů se k závěrečnému boji připravovali i dva
fináloví nováčci.

Finálové koření
Letošní vyvrcholení Českého skokového poháru

okořenilo nové pravidlo. To již jezdcům
nepředepisuje k závěrečnému finále nastoupit na
některém z koní, se kterým startoval v kvalifikaci.
Pravidlo ani neukládá, aby to byl kůň kvalifikovaného
jezdce. Důvod je zřejmý. Má zajistit, aby se z finálové
účasti neomlouvali jezdci, kteří z jakéhokoliv důvodu
nechtějí či kvůli majiteli nemohou pro finále koně
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Mistrem ČR ve všestrannosti roku 2014 se v kategorii seniorů stal v neděli
28. září v Humpolci přesvědčivě Robert Pokorný na RODEO AU HEUP 
(JK NH Car - foto). Obhájce titulu Lubomír Vrtek se musel spokojit s druhou
příčkou. O tituly soutěžily i děti. Zde se ze zlata radovala Vendula
Chrástková na PÍRKO (JS Slavíkov), která ovšem jako jediná soutěž
dokončila. Dva mistry má kategorie pony. Mezi dětmi do 13 let to je Barbora
Vaňková na LIPTON SINAJ (JK Ratibořské hory) a mezi staršími dětmi (do
16 let) Eliška Vítková s PRETORIA EBONY (SK Hlavice).

Třetí kolo ve Ctěnicích
Třetím kolem pokračoval v sobotu 13. září v Jezdecké společnosti

Ctěnice 12. ročník ponyseriálu O pohár Prahy. Na programu byly
ponyhandicapy -Z-, -ZL- a seriálové kolo -L-. Závody probíhaly pod
patronací firmy JRS hygienické stelivo pro koně. Pořadatelé i jezdci měli
štěstí na počasí, protože v silně deštivém víkendu, kdy se musely rušit
soutěže např. i v Martinicích, probíhaly sobotní závody v nakrátko velmi
příjemném počasí. 

V letošním ročníku je jasnou favoritkou celoročního vítězství Lucie
Melmerová s obratným pony MORAVIA FRAJER (Equuleus Praha),
který když neudělá chybu není k dohonění. Tato dvojice vyhrála i potřetí
a s 30 body tak směřuje k celkovému seriálovému vítězství. Na druhém
místě skončila Kristýna Chmeliová na BOND 4 (JK Branaldi), která je
druhá i v seriálu s 24 body. Třetí byl tentokrát Tomáš Plšek na SAMARA
Equuleus Praha), který se tak vyhoupl na 4. příčku seriálu, když je i třetí
se ZARGA. Závěrečné kolo roku 2014 se koná v Praze na Císařském
ostrově v sobotu 11. října. Čtvrté seriálové kolo bude tentokrát úrovně
ponyhandicap -S-.

Foto M. Pánka

V seriálu O pohár Prahy letos trojnásobná vítězka Lucie Melmerová
a MORAVIA FRAJER (JK Equuleus Praha)

Kryté předvadiště v nové hale na výstavišti v Lysé se letos, poprvé ve 21leté
historii výstavy, kvůli přívalovým dešťům skutečně hodilo

Proč mám rád Lysou
Výstava Kůň v Lysé nad Labem již dávno vyrostla z dětských bot. Letošní 

21. ročník přilákal opět tisíce diváků. Je až neuvěřitelné, jak velkou oblibu si 
v záplavě jiných akcí Lysá stále drží. I já jsem jedním z jejích fanoušků a není to
proto, že jsem již šestnáct let jedním z jejích organizátorů. Výstavu v Lysé mám
prostě rád. Oproti dalším jezdeckým akcím mě totiž zprostředkovává setkání 
s celým širokým kaleidoskopem milovníků koní.

Je skutečností posledních let, že se bouřlivě rozrůstá společnost vyznavačů
jezdectví. Stejně tak je ale skutečností, že tento nárůst především v soutěžní
společnosti nekopíruje počet těch, kteří si zaslouží tradiční označení “koňař”.
Když jsem měl před časem vysvětlit, co přesně si pod tímto pojmem představuji,
pomohl jsem si populárním lyžování. Zatímco na svazích skiareálů přibývá
výborných lyžařů, z evropských hor se vytrácí horalové. A stejně tak v jezdectví.
Masivně přibývá jezdců. Často i velmi dobrých, jejichž výkonnost je
mnohonásobně vyšší než v dobách mé jezdecké mladosti. Opravdová koňařina
se ale vytrácí. Abych nebyl špatně pochopen. To není stížnost. Je to fakt. Trend,
který chápu a respektuji. Možná snad trochu stesku. Stesku po koňařských
setkání a vyprávění těch, kteří s koňmi prožili a pro koně žili svoje životy.

Ale v Lysé se mi občas tyto chvíle připomenou. Řeč je o koních a ne 
o penězích. Nadšení chovatelů i jezdců dokáže být opravdově koňařské. A čím je
opravdovější, tím je často i skromnější. Cítit je obava, že výsledky jejich práce
nejsou tak oslňující, jak by snad měly být, prestiž většinou menšinových plemen
tak velkolepá, jak se snad od celebrit v záři reflektorů dnes očekává. A právě
tehdy často vytryskne pramen koňařiny, na kterou jsme v jezdeckém sportu již
téměř zapomněli. Osvěžuji se v těchto pramíncích lásky ke koním. A proto mám
rád výstavu v Lysé. Ing. Cyril Neumann Spektrum plemen doplnili letos i výstavní shire horse Davida Špinara 



GP Vienna Masters
V neděli pokračoval konkůr

Vienna Masters Velkou cenou.
Parkur Franka Rothenbergera byl
tentokrát hodně točený a skoky
dosahovaly 155 cm. Na startu se
ukázala čtyřicítka jezdců a ne-
chyběli ani oba naši. Na hřebce
Zuzany Zelinkové zřejmě už dolehla
náročnost posledních týdnů a po
třech chybách se ani nevešel do
časového limitu. Tentokrát se lépe
dařilo Ondrovi Zvárovi a možná stál
před životním úspěchem. CENTO
LANO skákal ve velkém stylu
s ohromnou chutí a Ondra zřejmě
v euforii jak se všechno báječně
daří, vynechal předposlední skok.
Škoda, byla to velká šance. 

Do zkráceného druhého kola se
kvalifikovalo patnáct bezchybných,
nebylo rozeskakování a jezdilo se
na čas. V zajímavé soutěži nakonec
zůstalo jen šest bezchybných
v obou kolech a z nich byl
nejrychlejší Ludger Beerbaum
s hnědákem CHAMAN. Druhý
nejlepší čas měl jeho krajan Hans-
Dieter Dreher s impozantním
hřebcem EMBASSY II (Escudo I)
a třetí skončil Rolf-Göran Bengtsson
s nadějným 11letým běloušem

CLARIMO ASK (Clearway).
Celkově měl konkůr vynikající úroveň a je skvělé,

že oba naši jezdci byli vidět. Příští rok se konkůr
Longines Vienna Masters bude konat 17. – 20. září
a vrátí se do centra Vídně před městskou radnici.
Kompletní výsledky včetně videa všech jezdců na
www.globalchampionstour.com

časového limitu. Přesto je výsledných 9 bodů
velmi dobrých a Ondřej se nemá za co stydět. 

Bezchybných bylo nakonec jen třináct
a Zuzka byla ze všech čtyřbodových nej-
rychlejší. 

Druhé kolo bylo ještě o poznání těžší
a k našemu nadšení ho Zuzana po vynikajícím
výkonu přešla bez chyby. Posunulo ji to na
konečnou devátou příčku a za ní skončila
taková jména jako Edwina Tops-Alexander,
Pénélope Leprevost, Pius Schwizer, Cassio
Rivetti, Scott Brash, Denis Lynch, a z prvního
kola Gerco Schröder, Cameron Hanley, Kevin
Staut, Michael Whitaker, Hans-Dieter Dreher,
Abdullah Al Sharbatly, Doda de Miranda,
Roger-Yves Bost, Billy Twomey nebo Henrik
von Eckermann. Neuvěřitelný úspěch!

Obě kola čistě nakonec zvládli jen čtyři
jezdci. První se rozeskakoval Simon Delestre
z  Francie s černým hřebcem QLASSIC BOIS
MARGOT (l'Arc de Triomphe). Nasadil úžasné
tempo a jistě by zvítězil, nebýt chyby na
závěrečném oxeru. Velké ambice měla i Lu-
ciana Diniz se zkušeným běloušem
WININGMOOD (Darco). Té však spadl „b“
oxer ve dvojskoku a pak už to nešlo dohnat.
Opatrnější chtěl být Maikel van der Vleuten
s 15letou bělkou VDL GROEP SAPPHIRE
(Mr. Blue). Bohužel i jeho štěstí opustilo na po-
sledním skoku. Marcus Ehning s rutinérem PLOT
BLUE (Mr. Blue) tak měl pozici hodně usnadněnou
a pohlednou a hlavně čistou jízdou, si v poklidu dojel
pro vítězství. Druhý skončil ze všech nejrych-
lejší Simon Delestre a třetí byla Luciana Diniz.
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(Dokončení ze str. 1)

Itálie a Norsko
do Barcelony

Furusiyya FEI Nations Cup evropské divize
2. po závěrečném kole v Arezzu: 1. Itálie –
370, 2. Norsko – 345, 3. Dánsko – 330, 4. Pol-
sko – 300, 5. Finsko – 290, 6. Slovensko –
245, 7. Rakousko – 240, 8. Turecko - 222,5,
9. Maďarsko – 200, 10. Česká republika –
180, 11. Portugalsko – 100, 12. Rusko – 65

Evropská 2. divize Furusiyya FEI Nations Cup
byla završena 19. září v Arezzu. Utkalo se tři-
náct družstev a pro body přijeli Italové, Dánové,
Poláci, Finové a Slovinci. Rozhodovalo se zde
především o konečném pořadí na prvních dvou
místech 2. divize. První dva týmy si vybojovaly
účast v barcelonském finále (8. - 12. října)
a navíc vítěz v příští sezóně nahradí Ukrajinu
v elitní 1. divizi. Zda postoupí i ten druhý, se
rozhodne mezi ním a Irskem až podle finálového
výsledku.

Ve vedoucím postavení bylo družstvo Norska,
které v Arezzu už nebylo a své čtyři výsledky
mělo započítané. Přesto bylo jisté, že se svým
bodovým náskokem nemůže skončit hůře než
druhé. Variant ale bylo několik. Před Nory se
mohli dostat jedině Italové a to v případě
umístění do třetího místa. Pokud by ale skončili
bez bodů, šanci na druhé postupové místo by
měli třeba Dánové, Rakušané nebo i Poláci. 

Velmi těžký parkur na velkém travnatém
kolbišti postavil Uliano Vezzani. Prubířským
kamenem byla v polovině kurzu vzdálenost mezi
triplebarem a vysokou úzkou brankou, která
spadla sedmadvacetkrát. Hodně chyb bylo na
trojskoku oxer, stacionáta, oxer i na následném
kolmém skoku s bazénem. 

Od počátku si šli pro vítězství cílevědomě
Italové. Po prvním kole vedli s pouhými čtyřmi
body a druzí Švédově měli jedenáct. Irové,
Finové a přes dva nulové výsledky i Dánové
dvanáct. S třinácti postupovali velmi dobří
Venezuelci, které koučuje irská legenda Eddie
Macken, mladí Němci nasbírali šestnáct a Poláci
sedmnáct bodů. Nepostoupili Švýcaři – 21,
Brazilci – 26, Rakušané – 54 a diskvalifikovaní
Slovinci.  

Italové začali výborně i druhé kolo, když
Piergiorgio Bucci s ryzákem CASALLO Z
(Casall) byl čistý i napodruhé. Potom se to ale
trochu zadrhlo. Danielle da Rios s 9letým
hannoveránem FOR PASSION (For Pleasure) i
Lorenzo de Luca s belgickou hnědkou ELKY
VAN HET INDIHOF (Toulon) měli po dvou
chybách. Pokud by osm bodů měl i Juan Carlos
Garcia se 14letým valachem MOKA DE
MESCAM (Melkior du Montois) znamenalo by to

komplikaci v podobě rozeskakování. Napětí v ocho-
zech bylo veliké a ještě vzrostlo, když udělal
první chybu. Naštěstí ke druhé už nedošlo a Ita-
lové se šestnácti body zvítězili. Druzí Švédové
měli 20 a na dělené třetí příčce Irové a Dánové
24. Pátá Venezuela měla 25 a šesté Německo
spolu s Finskem 32. Osmí Poláci nasbírali 37 bodů.

Jen dva jezdci se dostali přes obě kola čistě.
Byli to Piergiorgio Bucci z vítězného týmu a
Andres Rodriguez z Venezuely s 11letým
běloušem DARLON VAN GROENHOVE
(Clinton). Itálie se do 1. divize vrací po pěti

letech a Norsko ji doprovodí, pokud se
v Barceloně umístí do osmého místa.

Kompletní výsledky najdete na straně
www.csiosanmarinoarezzo.com

Dvěma nulami přispěl Piergiorgio Bucci a CASALLO Z k vítězství Itálie v Arezzu

Zuzka a Ondra ....

Čtvrtou příčku obsadil Maikel van der Vleuten, pátý
byl Ludger Beerbaum a šestý Rolf-Göran
Bengtsson.

Před závěrečným kolem vede Ludger Beerbaum,
ale reálnou šanci na celkové vítězství mají stále
Rolf-Göran Bengtsson i Scott Brash. Rozhodne se v
posledním kole 15. listopadu v katarském Doha.

Foto K. Návojová

Ondřej Zvára a CENTO LANO obstáli při premiéře v GCT velmi dobře
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Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

V Lausanne Ludger
Dvanácté kolo milionářské Global Cham-

pions Tour se jezdilo 13. září ve švýcarském
letovisku Lausanne. Na startu se představilo
46 jezdců a parkury jim stavěl domácí designer
Luc Musette. 

První kolo zdolalo bez chyby šestnáct jezdců
a do druhého kola je ještě doplnili tři
nejrychlejší se čtyřmi body. Pět z nich zůstalo
bez chyby i po druhém kole a ti se utkali
v rozeskakování.

V nevděčné roli zahajujícího byl Gerco
Schröder s 11letým holštýnským běloušem
COGNAC CHAMPBLANC (Clearway). Projel
kurzem svižně a s jistotou. 

Následoval Ludger Beerbaum s hřebcem
CHAMAN (Baloubet du Rouet). Byla to jedna
z jeho mistrovských jízd a pro diváky skvělý
zážitek. Hned druhou skvělou podívanou
poskytla další za světových legend, de-
větapadesátiletý John Whitaker s 12letým tm.
hnědákem ARGENTO (Arko). Jel úžasně, jen
v cíli mu osm desetin vteřiny přebývalo
a Beerbaumovi se viditelně ulevilo.

O štěstí se pokusil i Argentinec José Maria
Larocca s 12letým běloušem GDE MATRIX
(Cardento). Snažil se, ale stejně byl ještě o vte-
řinu pomalejší. 

Poslední možnost měla ohnivá Španělka
Pilar Lucrecia Cordon s ryzákem NUAGE
BLEU (Fildor de Largival). Z přemíry snahy
však udělala chybu a skončila pátá. 

Ludger Beerbaum s 15letým hřebcem
CHAMAN si připsal další velký úspěch. Bylo
pozoruhodné, s jakou suverenitou. Přitom
jejich předchozí vystoupení na CHIO v Dublinu
skončilo blamáží. V obou kolech Poháru
národů zůstali v polovině parkuru stát před
trojskokem a jejich tým skončil poslední.
V Lausanne však bylo všechno zapomenuto
a na stupních vítězů rozdával zářivé úsměvy.
Dvě kola před koncem seriálu se dostal
v průběžné tabulce Longines Global Cham-
pions Tour do vedení. 

Ve dvanáctém pokračování GCT zvítězil
Ludger Beerbaum na CHAMAN 

Normandské dozvuky
● V rámci antidopingového boje bylo při SJH

v Normandii testováno na nedovolené látky
137 koní. FEI oznámila, že dva z těchto vzorků
byly pozitivní.

Prvním koněm s pozitivním nálezem je TRA
FLAMA, který se s jezdcem Giliese De Villiers
zúčastnil za Jihoafrickou republiku soutěže
endurance. Nalezena byla látka fenylbutazon.
Dvojice ze soutěže odstoupila po druhé části
a v hodnocení nebyla klasifikována.

Druhým pozitivním koněm tentokrát na za-
kázanou látku acepromazin je QALAO DES
MERS (Maxime Livio). Ten byl členem
francouzského týmu všestrannosti (4. místo)
a v individuálním hodnocení skončil na 5. místě.

V současnosti probíhá testování vzorků č. 2
a teprve po jejich výsledcích budou případy
předány disciplinární komisi FEI.

● Diváky vyděsily i dva těžké pády, po kterých
museli být jezdci převezeni do nemocnice. Bylo
oznámeno, že kostarická jezdkyně Claudia
Romero Chacon (endurance) se po pádu v prů-
běhu soutěže podrobila operaci kvůli vnitřnímu
zranění a komplikované zlomenině. Po něko-
likadenním pobytu v nemocnici byla jezdkyně
propuštěna do domácího ošetření.

Druhým zraněným byl chilský skokový jezdec
Tomas Couve Correa, který měl ošklivý pád při
druhém kole Poháru národů. Jezdec strávil v ne-
mocnici pouze noc na pozorování a byl pro-
puštěn hned druhý den ráno. 

Těsně před zakončením Her bylo prezidentce
FEI HRH princezně Haye uděleno
francouzským ministrem zahraničí Laurentem
Fabiusem vyznamenání řád Čestné legie

Nestárnoucí
Millar

Týden po Světových hrách se
v neděli 14. září v kanadském
Calgary, jezdilo další kolo jez-
deckého Grand Slamu, Rolex
Spruce Meadows Masters. Rovnou
z Francie se tam letecky přepravilo
mnoho světových hvězd. Přiletěli
i poslední vítězové obou Velkých
cen započítávaných do tohoto per-
manentního seriálu, Steve Guerdat,
který vyhrál v Ženevě a Christian
Ahlmann, který triumfoval letos v Cá-
chách. 

Pořadatele zaskočilo počasí, když
těsně před konkůrem napadlo na
kolbiště 30 cm sněhu. Naštěstí se
jim ho podařilo včas odstranit a Vel-
kou cenu přivítalo podzimní slunce.
Autorem parkurů byl věhlasný Leo-
poldo Palacios. Ze čtyřiceti sedmi
účastníků se s náročným prvním
kolem bez chyby vypořádalo deset
jezdců. Bohužel, nebyl mezi nimi
Christian Ahlmann s hřebcem
CODEX ONE, kterému spadla
stacionáta před trojskokem a mezi
dvanáctku postupujících do druhého
kola se nekvalifikoval. Steve
Guerdat s bělkou NASA po
bezchybném prvním kole napodruhé
chyboval dvakrát a obsadil až
devátou příčku. Jen dva jezdci
dokázali přejít obě kola s nulou. Byla
to dvacetiletá Američanka Reed
Kessler se skvělou 12letou Bel-
gičankou CYLANA (Skippy II)
a nestárnoucí kanadská legenda Ian
Millar s 11letým hnědákem DIXSON
(Vigo D Arsouilles). V rozeskakováni
jela Reed Kessler na hranici svých

možností a její rychlá bezchybná jízda zvedla
diváky ze sedadel. Rozdíl mezi americkým dra-
vým mládím a kanadskou zkušeností se ukázal
hned zkraje. Sedmašedesátiletý Ian Millar skočil
první dva šířkové skoky v jedné linii šikmo
a získal na svou konkurentku dvouvteřinový
náskok, který udržel až do cíle.

Třetí příčku obsadila Marie Etter ze Švý-
carska, čtvrtá byla Beezie Madden a pátý vítěz
z roku 2012, mladý Belgičan Olivier Philip-
paerts. 

Ian Millar získal prémii ve výši 500 tisíc dolarů
a jistě nebude chybět ani v dalším kole Rolex
Grand Slamu 20. prosince v Ženevě.

Podrobné informace jsou na straně
www.sprucemeadows.com

Foto FEI

Foto FEI

Foto FEI

Gradslamové vítězství v Calgary získal nestárnoucí
Kanaďan Ian Millar (67)
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Po vítězství v prvním ročníku FEI Nations Cup ve všestrannosti v roce
2012 je Německo v letošním roce opět ve vedení seriálu. Německý tým
zvítězil v sedmém kole soutěže (CIC3*), které se konalo 19. - 21. září
v italském Montelibretti. Jedná se letos již o čtvrté vítězství Německa
(Strzegom, Aachen, Malmö). Tento víkend (25.-28. září) se ještě konalo
kolo v belgickém Waregemu a závěrečný závod pořádají Holanďané
9. - 12. října v Boekelu. Jak dopadl Waregem jsme v době uzávěrky
Jezdce 17 ještě nevěděli, ale po Montelibretti vedlo Německo s 53 body
před Velkou Británií (45) a Francií (42). Ostatní státy již měly větší odstup
(Čtvrtá Itálie 22 bodů). Na snímku vítězná čtveřice z Montelibretti (zleva)
Robert Sirch, Jörg Kurbel, Bodo Battenberg a Wolf Dieter-Eckl.

Foto FEI

V belgickém Lanakenu se o třetím záři-
jovém víkendu konal světový šampionát
mladých koní. Zúčastnilo se i několik koní
z České republiky, kterým se však v nabité
konkurenci příliš nedařilo. Po některých na-
dějnějších výsledcích, všichni skončili ve dru-
hé kvalifikaci. Nejlepšího umístění dosáhl
Kamil Papoušek, který byl čtvrtý v oddělení „a“
Ceny útěchy pro sedmileté koně s hnědým
valachem CENTISIMO (Centadel). Ve finále
šestiletých dominoval vestfálský valach HUI
BUH (foto) s Christian Ahlmannem. Kompletní
výsledky na www.hippodata.de

Finále ČDP
Celkem pět kvalifikačních kol měl letošní Český

drezurní pohár, který vyvrcholil ve dnech 19. - 21. září
při Finále na Panské líše.

Tradiční Böckmann Trophy určený juniorům na
úrovni JU a JD vyhrála Valerie Belozerskih na
HANDINESS (Stáj Pelikán), která byla s 65,993 %
nejlepší ze čtveřice startujících.

Stejné úrovně je i Equiservis Cup, ovšem bez
věkového omezení a zde si vítězství odnesla stájová
kolegyně Valerie Mgr. Hana Vášaryová na ROCK
FOR HIT s průměrným výsledkem ze tří kol 68,029 %.

Nejobtížnější Belzet Cup pro dvojice úrovně IM I
získala s přehledem Šárka Charvátová na SAINT

TROPEZ (JK NH Car), která byla nejlépe hodnocena
ve všech třech finálových kolech (SG, IM I a vIM I)
a celkově zvítězila s průměrnou známkou 70,952 %.
Druhá skončila Tereza Hábová s JAMES BOND (JK
Dance and Jump) s 67,021 % před Mgr. Hanou
Vášaryovou na EQUISERVIS LA (Stáj Pelikán)
s 66,213 %.

Své finále měli na Panské líše i pony a zde si
prvenství odvezla Zuzana Baloušková s LIPTON
SAMBA (JSK Rohan). Kompletní výsledky na
www.ceskydrezurnipohar.cz

Foto FEI/Dirk Caremans

Foto J. Bělohlav

V IX. ročníku O pohár města Holešova (6. 9.)
zvítězila Ing. Lucie Brabcová na VIDARA (JS
pod Hostýnem - foto). Součástí závodů bylo
vyhodnocení Poháru moravsko-slovenského
přátelství. Vítězný pohár zůstal v Česku a do
JK Pálava Popice si ho odvezl Pavel Koláček
za své výkony s koněm S-CLASSIC.

V pátek 19. září se konalo v Chotěbuzi finále
Moravskoslezské Tour . V soutěži -L**-
zvítězil Jan Zwinger s AL GRANA a ve Finále
pro 5. a 6-ti leté koně (-L**-/-S**-) k tomu
přidal i vítězství na DAYTILA (Stáj Zwinger).
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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

Tři Světové poháry v Lipsku
Tradičně se čeští fanoušci jezdectví mohou vydat ke sle-

dování světového sportu na Partner Pferd na veletržní výstaviště
v Lipsku. 1. září byl zahájen předprodej vstupenek na tuto rozsáhlou
výstavu, jejíž součástí budou i tentokrát tři Světového poháry - ve
skákání, spřežení a voltiži. Veletrh Partner Pferd je na programu ve dnech
15. - 18. ledna a vstupenky můžete zakoupit on line na
www.ticketgalerie.de

Foto Š. Bělohlavová

Medailové žně Východočechů
Východočeští jezdci prožívají letos úspěšnou sezónu. Z téměř všech

národních šampionátů získali alespoň jednu medaili.
Medailové úspěchy zahájily drezurní jezdkyně, zlatá Martina Kučerová

(CALETO) a bronzová Libuše Půlpánová ml. (GALANT).
Další zlato a stříbro v podání jezdců spřežení přivezli do východních

Čech s dvojspřežími pony Michal Kořínek a Monika Pospíšilová.
Pokračovali skokoví děti a junioři. Celkem pět dalších medailí znamená

bronz družstva juniorek ve složení Kateřina Málková (CORNELIUS), Mar-
tina Kučerová (CHINA BLUE), Vanda
Tmějová (DANIKA TAURUS Trans)
a Anna Siatková (KIP), stříbro Sáry
Finsterlové (EURA) a bronz Matouše
Kořínka (CHIQUE) v kategorii dětí
a další stříbro a bronz v kategorii
starších juniorů díky Kateřině Málkové
(CHINTA) a Martině Kučerové
(CHLODWIG MARIE).

Na MČR pony bodovala jedna jezd-
kyně ve dvou disciplínách. Tereza
Lipavská získala stříbro v drezuře na
JURÁŠEK 12 a bronz ve skákání na
KAČENKA 1.

Radost udělala Východočechům i Kris-
týna Zahálková, která vybojovala na
SIGITA 2. místo na MČR juniorů a mla-
dých jezdců ve vytrvalosti.

Následoval republikový šampionát
ve všestrannosti soutěže družstev.
Všestrannost má ve východních Če-
chách početnou základnu a z doposud
pořádaných MČR družstev se výcho-
dočeši ještě nikdy nevrátili bez me-

daile. V 1. ročníku v Pardubicích v roce 2011 to bylo 1. a 2. místo, o rok
později v Kolesách 1. a 3. místo a v roce 2013 opět v Kolesách 2. místo.

Letos se národní šampionát oblastních družstev všestrannosti konal 
5 - 7. září v Brně na Panské Líše. Do šampionátu postavila VČ oblast dvě
družstva. Jedno sice nedokončilo, ale druhé ve složení Veronika
Příhodová (ZACK), Miriam Záveská (FRENCISS), Roman Falta
(KOKOSKA) a David Bendák (CAMILLA 1) přivezlo mistrovský titul.

A ještě se v září konal jeden šampionát ve všestrannosti v kategorii
juniorů a mladých jezdců. Pořadatelem byla Borová u Českého Krumlova
a ani zde se ve dnech 19. - 21. září Východočeši neztratili. Zlato v kategorii
mladších juniorů získala Nikola Jindrová (GOLDWIN), zlato v kategorii
starších juniorů přivezla Eliška Orctová (BONUS) a stříbrnou medaili v ka-
tegorii mladých jezdců získala Anežka Lexová (BERENIS).

Poslední šampionát ve všestrannosti pro kategorii pony, dětí a seniorů
byl 26. - 28. září v Humpolci (po uzávěrce Jezdce č. 17). Jak bude výcho-
dočeská kolekce zkompletována tak víme teprve nyní.

Východočeši ale byli i na evropských a světových šampionátech. Uznání
patří Kateřině Málkové za vystoupení na ME v parkurovém skákání 
v italském Arezzu v kategorii juniorů a stejně tak i gratulace za dobré
výkony jezdkyň všestrannosti Anežky Lexové a Šárky Votavové na ME
juniorů v britském Bishop Burtonu.

Zástupce východních Čech reprezentoval i na Světových jezdeckých
hrách v Normandii. O vystoupení Martina Maiwalda (působícímu v sou-
časné době na Slovensku, který je ale členem JK Janov) a jezdců spřežení
bratrů Nesvačilů byla veřejnost informována podrobně.

Za OV VčO Ing. Markéta Kvapilová

Vítězné družstvo Východočechů 1 v Borové (zleva) Miriam Záveská, Veronika
Příhodová, David Bendák, vedoucí týmu Markéta Kvapilová a Roman Falta

V Borové soutěžili i dříve narození.
V tradičním Prostata Cup zvítězil
Jiří Jelínek na SARAGON.



V pátek 12. září oslavil šedesáté
narozeniny jezdec, trenér, cho-
vatel, rozhodčí a stavitel parkurů
Oldřich Sojka z Topole u Chru-
dimi.
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Dalším šedesátníkem je vete-
rinární lékař Zdeněk Krupil. Ten
oslavil své 60. narozeniny 
11. září. MVDr. Zdeněk Krupil je
spojen především s Velkou
Chuchlí, ale jeho teritorium se 
v průběhu 35 let rozrostlo téměř
na celé Čechy. Blahopřejeme.

Sedmdesáté naroze-
niny oslaví 19. října
Karel Benš, rodák
z Kateřinek u Opavy,
jehož jméno je spojené
především s hřebčínem
Albertovec. Žák ma-
jora Pitlíka, výborný
remontní jezdčík a vše-
stranný jezdec, dosáhl
největších úspěchů
s koněm MOR, když
dvakrát zvítězil ve Vel-
ké Pardubické.
Blahopřejeme.

Dodatečně se alespoň vítěznou dvojicí Kamil Papoušek s šestiletým
IGOR VAN DE HEIBOS vracíme k finále KMK, které se konalo
o víkendu 5. - 7. září ve Zduchovicích. Kompletní výsledky naleznete na
www.kone-zduchovice.cz

Foto K. Návojová

Nakladatelství
BRÁZDA vydalo

Skokové ježdění
Anthony Paalman

Třetí vydání rozsáhlé a po-
drobné knihy světově známého
trenéra, která byla přeložena do
deseti jazyků, stále vychází v ob-
novených vydáních. Těžištěm kni-
hy je výchova koně klasic-
kými, přirozenými metodami. Text 
doplňují instruktivní fotogra-
fie a perokresby. Váz., formát 
160 x 240 mm, 360 stran, 90 foto,
582 perokreseb, cena 430 Kč

Stylšampionát
ve Zduchovicích

Finále stylového ježdění, které
se hodnotí v průběhu roku v rámci
jednotlivých kol Stylšampionátu,
proběhne tentokrát společně pro
všechny kategorie (pony, děti,
junioři) ve dnech 4. - 6. října
v areálu Jezdeckého centra Zdu-
chovice. 

Poselství koní
Klaus Ferdinand Hempfling

Jezdecká nauka vychází z psy-
chiky koně a staví na harmo-
nickém, přirozeném zacházení.

Text klade důraz na rozvoj osob-
nosti jezdce a chápání souvislostí.
Autor se opírá o osobní zážitky,
popisuje jak silně na něj zapůsobil
život v souladu s přírodou a jak při-
tom pochopil, proč je kůň sym-
bolem důstojnosti, síly a svobody.
Váz., formát 145 x 208, 152 stran,
cena 290 Kč

Knihy dostanete u svých knih-
kupců nebo si je můžete objednat
na adrese:

Nakladatelství Brázda, s. r. o.,
Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8,

tel.: 284841098, e-mail:
info@ibrazda.cz, www.ibrazda.cz

JAROSLAV VÁCHA

bývalý reprezentant ČR
v parkuru nabízí

výcvik mladých koní
a trénink jezdců

v jezdeckém středisku
u Písku

krytá hala, otevřené
kolbiště, výběhy

mobil: 724 218 876




