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Kvalifikace unikla 
o chybu

Reportáž z CSIO Linz, kde
unikla o jedinou chybu v GP
druhá kvalifikace pro
Normandii Ondřejovi Zvárovi

Hledá se dvou Pohárový
jezdec

Pořadatelé PTC Bakov vyhlásili
speciální cenu pro všestranného
jezdce, který se zúčastní jak
drezurního, tak skokového
Poháru pořádaného na Ptýrově.
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Inzerce

Britský rekord
Britské jezdectví zažívá v současnosti

historicky nejúspěšnější období. Vedle mnoha
soutěžních úspěchů to dokazuje i poslední
sčítání bodů v rámci světových žebříčků jez-
deckých disciplín. V květnu 2014 tak vystoupali
britští jezdci na čelo skokového, drezurního a i
světového žebříčku všestrannosti.

Ve skocích Scott Brash
Skokové tabulce Longines Rankigs vévodí

momentálně s 3 266 body nejmladší člen
zlatého týmu z OH v Londýně 28letý Scott
Brash ze Skotska. Na druhém místě je Brit Ben
Maher (2 830) a třetí je Němec Ludger
Beerbaum (2 799).

V drezuře Charlotte Dujardin
Drezurnímu pořadí v rámci FEI World Dres-

sage Rankings panuje dvojnásobná olympijská
vítězka z Londýna Charlotte Dujardin, která je
momentálně s 12letým hnědákem VALEGRO
téměř neporazitelná.

Po vítězství ve finále SP v Lyonu vede po-
řadí s 3 138 body před Němkou Helen Lan-
gehanenberg (2 917) a nizozemským Edward
Galem (2 702).

Ve všestrannosti
William Fox-Pitt

A konečně na čelo světového pořadí
vystoupal britský jezdec i ve všestrannosti, když
se vedení FEI World Eventing Rankings po
vítězství v Kentucky ujal William Fox-Pitt (630
bodů). Momentálně má náskok 16 bodů před
Andrew Nicholsonem z Nového Zélandu a na
třetí pozici je již se značným 
odstupem Bruce Davidson 
z USA (411).
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Evropský šampionát do Němčic?
Areál v Němčicích buduje český reprezentant spřežení a bývalý kouč slovenského národního

týmu Josef Hrouda řadu let. Ve dnech 2. - 4. května ho ale poprvé představil evropské vozatajské
veřejnosti. Jediné co se mu zcela nevydařilo bylo počasí. Jinak premiéra ohromila všechny
zahraniční rozhodčí i jezdce natolik, že se ještě v průběhu závodů začaly rozvíjet teorie, který
evropský šampionát by Němčicím nejlépa slušel.

Prostředí v Němčicích inspiruje k pořadatelství Skokového poháru či dokonce evropského šampionátu

Rozsáhlý areál s velkorysým společenským
zázemím čekal ve středočeské vesničce asi
málokdo. Určitě ale o něm již dlouho vědí
pořadatelé ze stáje Václav Kolín. Ti se s Josefem
Hroudou dohodli, že právě na němčickém kolbišti,
které bude jistě největším kolbištěm s moderním
povrchem v ČR (120 x 80 m), by mohla být v roce
2015 uspořádána v rámci Českého skokového
poháru Velká cena Kolína.

Nesvačil a Nesvačil a Nesvačil
Pochopitelně hlavní pozornost přitahovala

soutěž čtyřspřeží. Do Němčic jich dorazilo 13 ze
sedmi států Evropy.

Všechna tři česká spřežení, která by chtěla
startovat v Normandii, vede jezdec s příjmením
Nesvačil. Zatím co otec Jiří Nesvačil st. má již
kvalifikaci splněnu, syn Jiří přes vítězství zaváhal
v Kladrubech v drezuře a tak chtěl první
kvalifikační krok napravit právě v Němčicích. Že

se mu to podaří, nikdo po tentokrát vydařené
drezuře a druhém místě nepochyboval. Na
obdélníku ho předčil pouze otec. Po prvním dni byl
spokojený i syn Radek, který se staro-
kladrubskými vraníky zajel pátou nejlepší drezuru
a věřil, že v Němčicích splní po Kladrubech i dru-
hou kvalifikaci.

V bratrském soupeření vyrovnáno 
V sobotu si každý ale musel připomenout, že ve

sportu se dokáže vše zvrtnout během okamžiku.
Radek Nesvačil prováděl spřežení překážkami
pečlivě a bylo zřejmé, že hlavním motivem je
kvalifikace. Bohužel prudký déšť, který se přes
Němčice přehnal při páteční drezuře, nadělal na
trati škody. Poznat to měl právě Radek. Na pře-
kážce 4 téměř v kroku došlo ke sklouznutí kočáru,
které skončilo karambolem. A to od letoška
znamená diskvalifikaci. Radek si tak musí ještě na
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Hatla to zkusí
Do stáje Czech Equestrian Team dorazila

posila pro Jaroslava Hatlu. Stal se jím 13letý
švédský valach FERNET AF KREFFE, kterého
v minulých letech sedlal Johan Lundin (SWE).
Ten v minulém roce absolvoval vedle tří
tříhvězdových úrovní i CCI4* v Luhmühlenu,
kde se umístil na 27. místě. Za svoji kariéru (od
roku 2007) již absolvoval téměř 30 soutěží,
z nichž více jak deset bylo úrovně tři hvězdy.

Jaroslav Hatla je nyní s tímto koněm na
zkoušku na národních dvou hvězdách v pol-
ském Racot, ale potom již čeká naše nové
želízko pro Normandii kvalifikace na CIC3*
v maďarském Dunakeszi (23. - 25. května).

Foto web

Machovec těsně
Ve dnech 8. - 11. května na CIC3* v ně-

meckém Marbachu udělal Jiří Machovec
a ALNAKI sice velmi těsný, ale přeci jen druhý
krok do Normandie. Jiří Machovec, který
dokončil soutěž se 73,20 tr. body v drezuře
(kvalifikační maximum je 75 bodů), bez chyb na
překážkách v krosu a s penalizací za cca 40
sekund překročení času (max. 90 s.) a 16+1
body na parkuru (max. 16 bodů na překážkách),
má tedy splněn druhý výkonnostní požadavek
FEI. Nyní musí ještě přesvědčit národní komisi
všestrannosti na jedné z předvybraných význam-
ných soutěží (Saumur, Jardy, Luhmuhlen, Cá-
chy), že do Normandie skutečně patří.

FERNET AF KREFFE a Johan Lundin (SWE)

O Pohár Prahy
po jedenácté

V sobotu 24. května se na Císařský ostrov po
loňské povodni vrátí jezdecké soutěže. JS
Císařský ostrov se rozhodla přes těžkosti s re-
konstrukcí zahájit 11. ročník tradiční seriálové
soutěže pony. Seriál pořádá Sdružení spor-
tovních klubů a i přes to, že momentálně praž-
ský magistrát mnohaletou podporu mládež-
nického sportu neslíbil, rozhodli se oba pořa-
datelé (JS Císařský ostrv a JK JS Ctěnice)
tradiční seriálovou soutěž pro pony zachovat.

Zahajuje se tedy jako každý rok soutěžemi
ponyhandicap -ZL- a seriálovým ponyhan-
dicapem -L-. Druhé kolo pak bude v Praze
Ctěnicích 7. června a zde bude vypsána i za-
hajovací soutěž ponyhandicap -Z-.

Třetí kolo bude také ve Ctěnicích 30. srpna
a pořadatelé zvažují, zda v letošním ročníku
nezachovat i ve druhé polovině seriálu pouze
úroveň ponyhandicap -L-. Vše bude včas na
počátku léta oznámeno. Rozpisy naleznete na
stránkách http://konepraha.cz a na
www.jsctenice.cz

Evropský ....

druhou kvalifikaci počkat. Naopak oba Jiří, syn
i otec, na trati excelovali a tentokrát byl lepší syn.
Oba dva pak nade všemi.

Do parkuru nastupoval Jiří ml. s mírným
náskokem před Jiřím st. Po třech chybách ho však
ztratil a tak se nakonec z vítězství radoval Jiří sen.
Jiří jun. byl druhý, ale především i on již splnil první
kvalifikační krok do Normandie.

Hrouda nejede 
Josef Hrouda, který byl původně čtvrtým

adeptem na reprezentaci při SJH, startoval
v soutěži párů a na dotaz JEZDCE uvedl, že
jeho spřežení ještě není ve stavu, který by vybízel
k nějakému významnému úsilí o Normandii.
Bohužel Josef Hrouda si nepřečetl dost pečlivě
nominační podmínky FEI a tak se domníval, že
nominaci má již splněnou  na základě absolvování
posledního světového šampionátu. To pro letošní
SJH ovšem neplatí, a tak pokud by si to přeci jen
rozmyslel, musel by ve zbývajících deseti týdnech
úspěšně absolvovat minimálně dvě soutěže
CAI. Zatím to tedy vypadá, že ČR bude mít
na startu skutečně družstvo složené pouze
z Nesvačilů.
Kompletní výsledky z Němčic naleznete na
www.jezdci.cz

Radek Nesvačil se v Němčicích již těšil na splněnou kvalifikaci do Normandie

Jiří Papoušek ve formě
Druhé kolo Skokového poháru, kterým je tra-

dičně Velká cena Brna, se konalo opět na kolbišti
v Olomouci. Na startu Velké ceny (-T*-) se sešlo 43
dvojic. Robert Smékal připravil jezdcům kurs, který
nutil cválat, a to bývá na našich kolbištích problém.

Bittnerová vede
Základním kolem, ve kterém trojskok nahradily

dva dvojskoky (2x oxer a 2x stacionáta), zvládly
čistě pouze tři dvojice. Vedle i v Martinicích
bezchybné Denisy Bittnerové na VANESSA 5
(Bioveta) to byla Slovenka Tania Hatalová
s CALANTINO a pak již pouze Jiří Papoušek na
CORNADA-K (Srnín). Té Jiří Papoušek po
Martinicích tolik neveřil a tak s ní startoval jako s ne-
pohárovým koněm. Nakonec se ukázalo, že v Olo-
mouci byla CORNADA-K jediná, která zvládla
i finále bezchybně. Druhou příčku obsadil další
slovenský jezdec Igor Šulek na WAVO ARAMIS
před Denisou Bittnerovou a Tanio Hatalovou.

Před třetím kolem, které se jede tento víkend
(16. - 18. května) v Ostravě, je na čele průběžného
pořadí zcela jasně Denisa Bittnerová, která po
6. místě v Martinicích a třetím v Olomouci vede
s 23 body před Josefem Pařenicou (19) a Alešem
Opatrným (15). Kompletní výsledky na
www.ceskyskokovypohar.cz

Mercedes-Benz Spring Tour
O týden později (8. - 11.- května) se jezdci vrátili

do Martinic, kde se konalo finále seriálu Mercedes-
Benz Spring Tour. Tím byla soutěž -ST**- a do
rozeskakování se probojovalo pět dvojic. Hned
dvakrát to byl opět Jiří Papoušek, tentokrát s koňmi
LISSA a GREAT FUN. S GREAT FUN šel čistě
i rozeskakování, ale nakonec se musel sklonit před
Jiřím Lužou s LAND REBEL-S (JS Schneider
Plzeň). I tak je však umístění na 2. a 5. místě pro
Jiřího Papouška potvrzením jarní formy.
Kompletní výsledky na www.csi-martinice.cz

Jiří Papoušek a CORNADA-K (Srnín) zvítězili ve druhém kole ČSP Velké ceně Brna

Foto K. Návojová



Po Emmě i Aleš
Protože GP v Celje bylo kva-

lifikací pro SJH v Normandii,
splnila čistým výsledkem Zuza-
na Zelinková a NINJA první ze
dvou požadovaných kvalifikač-
ních kroků.

Druhou kvalifikaci pro FAKIR
získal v Celje i Aleš Opatrný. Ten
naplnil požadavek FEI a absol-
voval při soutěži úrovně CSIO3*
dvě kola Poháru národů se 4 bo-
dy a se stejným koněm na stej-
ném mítinku pak i GP se 4 body.
Konečným výsledkem tedy je,
že po Celje má Aleš Opatrný s
FAKIR kvalifikaci pro Normandii
splněnu. Přidal se tak za ČR
jako druhý k Emmě Augier de
Mousac, která s DANT-
HE RDPS splnila kva-
lifikaci při CSIO5* v Al
Ain.

Zuzana Zelinková a
LUKA´S NINJA má po
Celje první kvalifikaci.
Ondřej Zvára a CENTO
LANO mají také zatím
pouze jednu kvalifikaci
a tu získali při CSI3*
v San Giovani.
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Zuzana Zelinková - CALLERI II

Může to CALLERI stihnout?
Kvalifikace pro SJH v Normandii končí 21. července. Pokud se chce ČR

zúčastnit s kompletním týmem, potřebují ještě minimálně jednu kvalifikaci
Ondřej Zvára a CENTO LANO a Zuzana Zelinková a LUKA´S NINJA.
Můžeme předpokládat, že naši jezdci se o tuto kvalifikaci budou pokoušet
výhradně na CSI3*, protože startovní pozici v úrovni čtyři hvězdy budou
obtížně získávat. Možností bude sice ve zbývajících 10 týdnech ještě
několik, ale zase jich není tak mnoho.

Vedle olomouckého CSI3* (12. - 15. června), které pro svoji GP získalo
také statut kvalifikace, to může být ještě například CSIO3* v Sopotech
(5. - 8. června) či CSIO3* v Budapešti (3. - 6. července). Tříhvězdových
CSI je po Evropě ještě několik, ale zda bude jejich GP kvalifikací se
z kalendáře FEI nedozvíme. V každém případě již nebude šancí příliš
mnoho a tak je překvapující prohlášení Zuzany Zelinkové pro jezdci.cz, že
s NINJOU pro Normandii nepočítá. Druhým želízkem by pak snad mohl
být již pouze CALLERI, ale pohled do kalendáře ukazuje, že by pro něho
splnění kvalifikačního úkolu bylo dost obtížné. Možnost startu čtyř-
členného skokového týmu v Normandii tak začíná být značně napínavá.

ing. Cyril Neumann

CSN Šamorín
Zuzaně Zelinkové se mimořádně dařilo 9. – 11. května na zahajovacích

závodech v jejím působišti, v novém luxusním areálu ve slovenském
Šamoríně. Po sobotním vítězství ve Slovenském skokovém poháru, kde
porazila celou slovenskou špičku v sedle 13leté ryzky CALIPPA-T (Calippo),
zvítězila i v nedělní Grand Prix do 145 cm. První místo obsadila s 10letým
valachem THE LUX EFFECT a byla i druhá s holštýnským hřebcem CALERI II
(Calido I).

České barvy hájila v Šamoríně i celá řada dalších jezdců, z nichž zmiňme
alespoň Zdeňka Žílu, který s QUINS obsadil 4. místo v nedělní Medium Tour
(135 cm).
Kompletní výsledky na: http://show-jumping.enduranceride.eu 

První kvalifikace pro Zuzanu
Skvělých výsledků dosáhli naši repre-

zentanti o prvním květnovém víkendu ve
Slovinsku na tříhvězdičkovém CSIO Celje.
O závody na prostorném kolbišti 90 x 60 m
s moderním povrchem byl velký zájem
a parkury stavěl Chorvat Eduard Petrovič. 

Nejprve Pohár
Do pátečního Poháru národů se přihlásilo

dvanáct družstev. V prvním kole startovala
z našich nejprve Zuzka Zelinková se 13letým
ryzákem LUKA´S NINJA (Ganymed). Jela
výborně, jen škoda zaváhání na posledním
skoku.

Po té Zdeněk Hruška s 12letou bělkou
CALATA (Calato) inkasoval 21 bodů a Ondřej
Zvára s vestfálskou hnědkou CARMEN
ARCUS (Cordobes I) chyboval dvakrát. Skvělý
byl finišman Aleš Opatrný s 9letým běloušem
VDL FAKIR (Indorado), který šel čistě.

První kolo se čtyřmi body ovládli Italové
a hned za nimi na děleném druhém místě s
dvanácti body byli naši, spolu s lucem-
burskými reprezentanty. Třináct měli čtvrtí
Maďaři a za nimi Poláci patnáct bodů. Do
druhého kola postupovali ještě domácí
Slovinci se sedmnácti body, Rakušané měli
dvacet jedna a tříčlenné turecké družstvo
dvacet čtyři. Na deváté příčce skončili
Bělorusové – 34 a desátí byli Rusové – 38.
Jedenácté místo patřilo Chorvatsku – 59 a
poslední Litevci soutěž nedokončili. Týmy na
devátém až dvanáctém místě startovaly jen se
třemi jezdci.

Zuzana Zelinková zajela dobře i ve druhém
kole a jediná chyba ji postihla na třetí překážce
ve trojskoku. Ani zde se moc nedařilo
Zdeňkovi Hruškovi, který tentokrát nasbíral
sedmnáct bodů. Nejlepší byl Ondřej Zvára,
který po sebevědomém výkonu zůstal bez
chyby. Čtyři body připsal Aleš Opatrný, který
chyboval na stejném skoku, jako před tím
Zuzana. Naše družstvo s konečnými dvaceti
body obsadilo dělenou třetí příčku. 

Zvítězili Lucemburkové (13), kteří ve
druhém kole připsali jen jeden bod a druzí byli
finišující Poláci (19). Italové napodruhé všichni
čtyři chybovali a spolu s námi skončili na
třetím místě (20). Pátí Maďaři měli dva-
cet jedna, šestí Rakušané končili s třiceti
čtyřmi a sedmí Turci se třiceti šesti body.
Osmé místo obsadili Slovinci, kteří druhé kolo
nedokončili.

A potom i Grand Prix
Nedělní Velkou cenu do 160 cm

v sedle LUKA´S NINJA sen-
začně vyhrála Zuzka Zelinková,
která jako jediná ze čtyřiceti
sedmi startujících dokončila
parkur s nulou. Aleš Opatrný na
VDL FAKIR s chybou na vodním
příkopu skončil šestý a Ondřej
Zvára s 10letým běloušem CEN-
TO LANO (Cento Lano) s devíti
body devatenáctý. Třiatřicátý
Zdeněk Hruška s klisnou CALATA
nasbíral 19 bodů.



s 8 body Švédsko a do-
mácí Belgie.

Celkovou nulu ve dru-
hém kole zopakovali již
pouze Švýcaři, kteří si
připsali první letošní ví-
tězství. Hned jejich první
tři jezdci dokončili v obou
kolech čistě a tak nemu-
sel finišmen  týmu Steve
Guerdat ani jednou na-
stoupit. Soutěž byla na-
pínavá do samotného
závěru, protože Švýcary
stíhající Francie byla před
startem poslední jezdky-
ně Penelope Leprevost
(DAME BLANCHE VAN
AREN-BERG) zatížena
pouze jedinou chybou.
Pokud by se Leprevost
podařilo zo-pakovat nulu z
prvního kola, konalo by se
roze-skakování dvou čistých celků. Penelope
však jednou shodila a Francie se se 4 body
musela spokojit s 2. příčkou.

Třetí skočily ex equo celky Belgie a Irska se
součtem 12 bodů. Holandsko inkasovalo ve
druhém kole neuvěřitelných 16 bodů (a to se
ještě 12 bodů Roberta Vose (INTERLINE)
škrtalo) a propadlo se až na 5. místo.

Na několik dní bylo tedy na čele průběžného
pořadí Švýcarsko. Další pokračování seriálu je
již v plném proudu a koná se tento víkend, resp.
v pátek 16. května ve francouzském La Baule.
Zde o body bojuje Francie. Irsko, Švýcarsko,
Španělsko a Belgie.
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Zahájen evropský Furusiyya Cup 
Druhý ročník ev-

ropské divize I Fu-
rusiyya Cup byl za-
hájen ve dnech
1. - 4. května v bel-
gickém Lumenu.

Při losování star-
tovního pořadí týmů
Poháru národů, kte-
ré se konalo 1. květ-
na, proběhlo i hod-
nocení nového for-
mátu soutěže Pohá-
ru národů, který měl
premiéru v roce
2013.

Z prvenství v prvním kole evropské divize 2 se v Linci radovali Finové

Švýcarský tým ve složení TOULAGO (Pius Schwizer) 0/0, QUORIDA DE TREHO (Romain
Duguet) 0/0, CASTLEFIELD ECLIPSE (Paul Estermann) 0/0, NASA (Steve Guerdat) -/- zvítězil
v prvním kole evropské divize I Furusiyya Cup 2014 v Lumen

Stálé finále v Barceloně?
Bylo zhodnoceno, že díky financování sou-

těže prostřednictvím Saudského jezdeckého
fondu (v průběhu pěti let se Fond zavázal k pod-
poře ve výši 16 milionů EURO), došlo k vý-
znamnému nárůstu především televizní sle-
dovanosti po celém světě, v čele s Arabským
poloostrovem, Asií, Tichomořím a severní
Amerikou.

Historicky první finále v Barceloně pak sle-
dovalo více než dvojnásobné množství tele-
vizních diváků, oproti finále 2012.

Nejvyšší popularitu si vrcholové jezdectví
udržuje v Evropě, ale ostatní regiony se mu díky
tomuto trendu významně přibližují.

V roce 2014 byla Evropská divize 1 rozšířena
na 10 zemí (Belgie , Francie , Německo, Velká
Británie, Irsko, Nizozemsko, Španělsko, Švéd-
sko, Švýcarsko a Ukrajina), z nichž se sedm
kvalifikuje do finále. To se koná ve dnech 9. - 12.
října opět v Barceloně. Španělští pořadatelé
navíc ohlásili svoji barcelonskou kandidaturu
i pro finále Furusiyya Cup 2015.

Dodejme jen, že ve 105. sezóně seriálu
soutěže O Pohár národů obhajuje loňský titul
Francie. Kvalifikace se letos konají ve dvou
evropských divizích, severní Americe, střední
Americe a Karibiku, a na Středním východě.

Nejlépe zahájili Švýcaři
Pohár národů byl na programu v pátek

2. května. Parkur stavěl Ital Uliano Vezzani,
který sklidil za svoje kursy v Lumenu jenom
chválu. Rychlost 400 m za minutu pak nebyla
pro většinu jezdců žádným problémem. V ko-
nečném hodnocení byla zdůrazněna především
závěrečná linie druhého kola, která prověřila fy-
zickou připravenost koní.

Po prvním kole byly na čele tři celky s čistým
kontem. Bez bodů skončily celky Švýcarska,
Francie a Nizozemí. Na čtvrtém místě pak bylo

CSIO3* Linz
Týden po Lumen se konalo první kolo i druhé

evropské divize (celkem osm kol) a bylo na
programu v pátek 9. května v rakouském Linci.

Přesto, že ČR nahlásila pro zisk Furusiyya
bodů pouze závody v Sopotech, Budapešti
a Bratislavě, český tým se nejdůležitějších
závodů našich jižních sousedů také zúčastnil.
V Poháru národů se spolu s námi na start
postavilo dvanáct družstev. 

Sedm zemí pro body
Sedm zemí - Rakousko, Itálie, Finsko, Polsko,

Maďarsko, Slovensko a Rusko si přijelo pro
kvalifikační body potřebné k účasti v podzimním
bar-celonském finále. Mezi nimi bylo také třeba
hledat favority soutěže. Autorem parkurů byl
domácí stavitel Franz Madl. 

Jeho kurz nebyl nijak poplatný začátku

sezóny a úspěšné překonání vyžadovalo
stoprocentní soustředění od startu do cíle.
Chyby se dělaly po celém parkuru, ale některým
koním dělala potíže na tomto konkůru obvyklá
červenobílá zeď v podobě státní vlajky,
uprostřed s otvorem ve tvaru rakouských hranic.
Náročná byla řada s trojskokem a dost chyb bylo
i v závěrečné fázi na dvojskoku a následném
vodním příkopu. Mnoho jezdců i přes jeho
počáteční výrazné prodloužení nestihlo navíc
časový limit.

Emma zůstala doma
Ve složení našeho družstva došlo, oproti

závodům ve Slovinsku, k výrazným změnám.
Od týmu se oddělila Zuzana Zelinková, která
odcestovala do Šamorína, a nepřijela původně
avizovaná Emma Augier de Moussac. Aleš
Opatrný a Ondřej Zvára se posadili na druhé
koně. Místo v týmu pak zbylo na Zdeňka Hrušku
a čtveřici doplnil Kamil Papoušek.

První se na parkuru objevil Ondřej Zvára,
tentokrát sedlající 10letého bílého hřebce
CENTO LANO (Cento Lano). Jel pozorně, první
chybu ale udělal na obávané zdi a neobstál ani
„a“ oxer v trojskoku. Stejně jako všichni ostatní
naši jezdci se nevešel do předepsaného času.
Výsledkem bylo deset bodů.

Zdeněk Hruška s 12letou bělkou CALATA
(Calato) shodil úvodní stacionátu ve dvojskoku
a s překročeným časem inkasoval šest bodů. 

Kamil Papoušek v sedle 10letého hřebce BEL
CANTO HRADIŠTĚ (Caruso) zaváhal uprostřed
trojskoku a s pěti body byl z našich nejlepší. 

Aleš Opatrný s 13letým ryzákem ZANDIRO
(Zandor Z) nejprve zůstal stát před zdí,
následně shodil stejnou stacionátu jako Kamil
a pak už nemělo smysl dál pokračovat.
S celkovými jednadvaceti nás od posledních
postupujících Poláků dělily pouhé tři body. 

První kolo nejlépe zvládli domácí Rakušané,
kteří stejně jako Australané inkasovali jen dva
body. Těsně za nimi byli se čtyřmi Italové a Fi-
nové měli šest. Pátí Rusové sedm, šestí Němci
osm a srdnatě bojující tři Slováci dvanáct. Poláci
postupovali s osmnácti body. Česká republika
skončila devátá (21), za námi byli ještě Ma-
ďaři (26), Litevci (40) a ve třech jdoucí Bul-
haři, z nichž hned ten první se nedostal přes
trojskok.

Po prvním kole vedou Finové 
Druhé kolo se vyvíjelo velmi dramaticky

a soutěž byla napínavá do samého závěru.
Dalších dvacet čtyři bodů přibylo Polákům a se
čtyřiceti dvěma skončili osmí. Rusové se stejně
jako Němci a Slováci (Marian Štangel –
BADARCO 2/5, Andrej Hollý – CENTO 5/4
a Bronislav Chudyba – CONCANO 5/4)
s celkovými pětadvaceti body dělili o pátou
příčku. Čtvrté místo nakonec obsadili ve druhém
kole často chybující Italové (24) a přestalo se
dařit i Australanům (16). Výborní byli Finové,
kteří si připsali už jen pět bodů a celkově končili
s jedenácti. Šanci měli i domácí reprezentanti.
Napjaté publikum čekalo, zda jejich po-
slední jezdec Stefan Eder udrží čisté konto,
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V pátek 9. května se jezdila v mexickém Coapexpan druhá kvalifikace Severoamerické divize
Furusiyya FEI Nations Cup. O vítězství mezi Kanadou a USA se muselo rozhodnout v roze-
skakování. Zde byl úspěšnější tým Kanady v sestavě: Chris Sorensen - BOBBY, Jonathan Millar -
CALVIN KLEIN, Kara Chad – ALBERTO, - STAR POWER, když nestor kanadského družstva Ian
Millar zůstal v rozeskakování bez chyby a Beezie Madden jednou zaváhala. Třetí místo obsadilo
družstvo pořádajícího Mexika. V kvalifikaci do finále má po dvou kolech Kanada 200, USA 180
a Mexiko 160 bodů.

Foto  A. Esquivel/FEI

Haya chce
pokračovat

Na konci dubna se v Laussanne konalo FEI
Sport Forum za účasti 300 delegátů ze 70 člen-
ských zemí FEI. Na programu bylo nejenom
hodnocení OH 2012 v Londýně jako nejúspěš-

nější prezentace
jezdectví v posled-
ních desetiletích, ale
současně bylo dis-
kutováno postavení
jezdectví v mezi-
národním olym-
pijském hnutí. Zdů-
razněna byla pře-
devším důležitost
dlouhodobých vizí
rozvoje jezdectví
v horizontu 20 - 30
let.

Neopakovat St. Gallen
Prezentovány byly i výzkumné úkoly vlivu

povrchu na opotřebení pohybového aparátu
koní. Důležitost standardizace povrchů
především pro soutěže kategorie čtyř a pěti
hvězd přednesl hlavní zástupce Asociace jezdců
Ludger Beerbaum. Určitě toto stanovisko
podpořil i problém, který až k disciplinárnímu
řízení dovedli právě němečtí reprezentanti, kteří
v loňském roce odmítli nastoupit na rozmáčený
terén CSIO v St. Gallen. Díky absenci bodů za
tento konkur se pak Německo neprobojovalo do
finále Furusiyya Cup.

Bez princezny by to nešlo
Na Sport Forum navázalo mimořádné

Generální zasedání FEI (29. dubna), na kterém
současná prezidentka princezna Haya před
hlasováním o změně Stanov FEI deklarovala
svoji případnou ochotu kandidovat i potřetí na
funkci Prezidenta FEI. Delegáti pak drtivou
většinou hlasů schválili změnu Stanov, která
třetí kandidaturu umožňuje (103 pro - 3 proti).
Princezna Haya tak přehodnotila své loňské
prohlášení, že již kandidovat nebude. 

Dodejme jen, že právě z iniciativy princezny
Hayi byl při zahájení jejího prvního funkčního
období v roce 2006 přijat Statut FEI, který
funkční období prezidentů FEI omezil pouze na
dvě volební období.

Prezidentské volby se uskuteční při
prosincové Valné hromadě FEI. Kandidáti na
funkci by měli být známí již v červnu a na
mimořádném zasedání již byla zveřejněna
informace o kandidatuře švýcarského
podnikatele Pierre Genecanda, bývalého
prezidenta CHI v Ženevě, který má podporu
Švýcarské jezdecké federace.

Druhé kolo Global Champions Tour se konalo
3. května v Madridu. Zvítězil Maikel van der
Vleuten (NED)s 12letým hřebcem VDL GROEP
VERDI (Quidam de Revel, foto), který byl v ro-
zeskakování o jeden a půl vteřiny rychlejší než
Marcus Ehning (GER) se 17letým hnědákem
PLOT BLUE (Mr. Blue). Třetí příčku obsadil
s jedním bodem z druhého kola Gerco Schröder
(NED) s ryzákem GLOCK'S LONDON (Nabab
de Reve). Kompletní výsledky na
www.globalchampionstour.com

Foto  archiv GCT

Foto  K. Návojová

Junior GP vyhrála v Linci Anna Kellnerová na
BACARA DE LA FERME BLANCHE

což by znamenalo rozeskakování. Bohužel,
rozčarování přišlo na úvodním oxeru ve
trojskoku a tak triumf slavili Finové. Dru-
zí Rakušané nakonec skončili se šestnácti
body. 

Vítězný tým startoval ve složení: Maiju Mallat
– ARMANI THE GUN CH 1/0, Sebastian
Numminen – CUE CHANNA 5/8, Satu
Liukkonen – CELESTINE  5/5, Anna-Julia Kontio
– FARDON  0/0. Jediným ze všech účastníků
kdo přešel obě kola Poháru národů s nulou, byla
Anna-Julia Kontio s 13letým běloušem FARDON
(Corland).

Další kolo Evropské divize 2 se koná ten-
to víkend (15. - 18. května) v dánském
Odense.

Kvalifikace unikla o chybu
Na startu nedělní Velké ceny se po

odstoupení několika jezdců na poslední chvíli
objevil i jediný z našich Ondřej Zvára s hřebcem
CENTO LANO, který potřebuje nutně udělat
druhý kvalifikační krok pro Normandii. Nevedl si
vůbec špatně a málem by se mu podařil.
Bohužel udělal chybu na úvodním oxeru
modrobílého dvojskoku. Zbytek skoků ale
přeskákal s velkou rutinou. Z osmačtyřiceti
startujících tak obsadil patnáctou příčku.
Tolik potřebná nula se však na jeho kontě
neobjevila.

Juniorská GP pro Kellnerovou
Konkůru se se střídavými úspěchy zúčastnila

i početná skupina českých mladých jezdců
a juniorů. Nejcennějšího výsledku dosáhla Anna
Kellnerová, která v sedle 13letého hnědáka
BACARA DE LA FERME BLANCHE (Thunder vd
Zuuthoeve) vyhrála Junior Grand Prix do 140 cm.
V pětičlenném rozeskakování jako jediná zůstala
bez chyby a měla i nejrychlejší čas. O necelou
sekundu pomalejší byla s jednou chybou na
druhém místě Adéla Půlpánová s českým
teplokrevníkem DUEL (Przedswit XVI). Ve stejné
soutěži ještě obsadila Anna Kellnerová s hřebcem
CURLEY SUE (Caretello B) šestou příčku.
Kompletní výsledky na:
www.linzerpferdefestival.com



Vítězem soutěže jednospřeží se při XII. Jarních
závodech spřežení v Semicích (9. - 11. května)
stal Tomáš Barták (Nahoruby - foto). Celkem

soutěžilo 23 spřežení
a dalšími vítězi se sta-
li: Monika Pospíšilová
(pony), Jaroslav Ko-
hout (dvojspřeží) a
Zdeněk Jirásek (čtyř-
spřeží).
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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

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák

Pohroma favoritů
Největší událostí pro světové fanoušky

všestrannosti byl od 7. do 11. května na
britských ostrovech Mitsubishi Motors
Badminton Horse Trials. S celkovým počtem
67,9 bodu zvítězil Australan Sam Griffiths
s 11letou irskou klisnou PAULANK BROCKAGH. 

Soutěž se pro vítěznou dvojici nevyvíjela příliš
dobře. Po drezuře byl Griffiths až na 25 místě.
Výrazně si ale polepšil v krosu, kde inkasoval
pouze za překročení času a vítězné tažení
zakončil na parkuru, kde inkasoval pouze za
jedno shození. Parkur byl nakonec rozhodující
a diváci viděli pouze jediný čistý výkon.

Druhou příčku obsadil Angličan Oliver
Townend s ryzákem ARMADA (70,7) a třetí jeho
30letý krajan Harry Meade s 13letým hnědákem
WILD LONE (71,4).

S favorizovaných jmen se do první desítky
dostala Pippa Funnell (BILLY BEWARE), která
skončila pátá. Vedoucí jezdec FEI Classics
a světová jednička William Fox-Pitt s COOL
MOUNTAIN odstoupil po drezuře a na
PARKLANE HAWK byl vyloučen v krosu. Zde
skončila i Mary King, Andrew Nicholson, či Mark
Todd.

FEI Classics 2013/2014 
CCI4* v Badmintonu byl čtvrtým závodem

seriálu FEI Classics 2013/2014. V čele prů-
běžného pořadí nadále zůstává William Fox-Pitt
se 30 body. Sam Griffiths se s 15 body za
prvenství v Badmintonu vyhoupl na 2. místo,
které mu patří společně s jeho krajanem
Christopherem Burtonem. Seriál pokračuje
pátým závodem 12. - 15. června v Luhmühlenu.
Kompletní výsledky Badminton Horse Trials na
www.badminton-horse.co.uk

Foto FEI

Foto Š. Bělohlavová

V Suché u Litomyšle se ve čtvrtek 1. května
konaly soutěže KMK. Mezi šestiletými (-L**-)
byla nejlépe hodnocena DAYTILLA s Janem
Zwingerem 

Foto: M. Javůrková

Vítěz letošní Badminton Horse Trials Sam Griffiths s PAULANK
BROCKAGH (AUS)



TJ Equus Kinsky se při pořadatelství drezurních
závodů, které budou v Hradištku u Sadské ve
dnech 31. května až 1. června, spojil se
společností Friends Prague s.r.o. Klub Friends se
věnuje podpoře a organizaci sportovních a spo-
lečenských událostí.

Ve snaze zpopularizovat drezurní disciplínu se
oba subjekty spojily a v rámci drezurních závodů
bude vedle deseti standardních drezurních
soutěží (DU - SG) v sobotu večer zorganizována
soutěž „Friends  Club  Praha  –  Free  Style  Kür
2014“. Drezurní především ovšem zábavné
soupeření je přístupné všem koním i jezdcům,
kteří si připraví volnou sestavu odpovídající jejich
úrovni.

Hodnotit se bude nápad, provedení, cho-
reografie a kostým. V porotě zasedne MUDr.
Helena Žižková, které
budou sekundovat Janis
Sidovský a Pavel Vítek
z Frekvence 1. Na zá-
bavnou soutěž pak
naváže večerní zábava.
Zahájení večera je před-
běžně plánováno na
19.00 hodin. Přihlášky na
js@equus/kinsky.cz,
podrobnosti na
www.equus-kinsky.cz

7ReportážeXXII. ročník | číslo 9
16. 5. – 29. 5. 2014

Foto: M. Javůrková

Další skokové závody v Suché v Litomyšli byly na programu 10. května.
V hlavní soutěži úrovně -S**- zvítězil Lukáš Sojka na CONTROL ME
Karsit (Stáj Karsit), kteří byli nejlepší již v předcházející soutěži -L**-. 

Hledá se 
dvou Pohárový jezdec

Po Skokovém poháru se 3. - 4. května
soutěžemi v JS Dvůr Stráň Gabrielka
rozeběhl i 9. ročník Českého drezurního
poháru. Zahajovací soutěže čtyř kategorií
ČDP (Belzet Cup, Equiservis Cup, Beck-
mann Trophy Junior a Fitmin Trophy Pony)
připravili pro drezurní jezdce pořadatelé
v rámci Májového poháru Karlovarského
kraje (CDN).

Nejvíce bodů v nejvyšší kategorii Belzet
Cup (IM I) si připsala Hana Vašáryová na
EQUISERVIS LA FLEURETTE (DS Pelikán),
která zvítězila v konkurenci deseti dvojic
a po-razila na těchto závodech i tradiční
německé hosty.

Druhé kolo se koná tento víkend na Ptý-
rově a od pátku do neděle je na programu
18 soutěží. Jezdí se na dvou obdélnících
a v pátek se zahajuje v 10:00, v sobotu v 8:00
a v neděli pak v 9:00 hodin.

Týden po ČDP se na Ptýrov vypraví
skokoví jezdci, pro které budou od čtvrtka

22. května připraveny soutěže 4. kola Čes-
kého skokového poháru.

Areál Farma Ptýrov vypsala speciální prémii
pro všestranného jezdce, který se zúčastní
obou květnových Pohárů, které se na Ptýrově
konají.

Pořadatelé na Ptýrově přichází letos s no-
vinkou a hledají všestranné jezdce, kteří
soutěží jak na obdélníku tak na parkuru. Pro
ty, kteří se zúčastní obou závodů v rámci
kvalifikačních kol ČDP a ČSP, je připravena
poukázka na večeři pro dvě osoby v res-
tauraci Farma Ptýrov. Nejúspěšnější z nich
získá navíc speciální cenu. Další informace
o soutěži na www.farmaptyrov.cz

Soutěže ČDP se pak přesunou do střediska
JK Borová u Chvalšin, kde se ve dnech
24. - 25. května pojede třetí kolo. V rámci
rozpisu těchto závodů jsou vypsány i oblastní
šampionáty pony a juniorů.

Veškeré informace o Českém drezurním
poháru 2014, aktuální rozpisy a výsledky
najdete na www.ceskydrezurnipohar.cz

Friends Club 
na Hradištku

Cenu města Pardubic (-S*-) vyhrál v sobotu
3. května Jakub Petrus s HAPPY BOY z JK Sloupnice

Třetí kolo MŠMK hostil 8. května Frenštát p.R.
Mezi šestiletými (-L**-) byl nejlepší Marek
Hentšel na CENZOR (JK Baník Ostrava)

Foto: Š. Bělohlavová

Foto: J. Gebauer
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!!Naléhavá výzva účastníkům a pořadatelům soutěží spřežení!!
Vážení přátelé, pořadatelé a účastníci vozatajských, ale i jezdeckých závodů. V současné době se na jezdecké soutěže zaměřila velmi dobře

organizovaná skupina zlodějů, která vykrádá kempy závodníků při vícedenních závodech. Je to skupina, která má velmi dobře zmapovaný kalendář
závodů. Za poslední tři po sobě následující víkendy „navštívila“ tato parta troje závody spřežení!!! Kradou pouze hotovost, nic jiného je nezajímá.
Ostatní pohodí na místě, aby se u nich nenašly žádné důkazy. Doposud každá z těchto nechtěných nočních návštěv znamenala pro tyto nechutné
zloděje výdělek v řádu desetitisíců. Bohužel se do této chvíle nepodařilo žádného ze zlodějů chytit i přesto, že byli viděni (alespoň víme, že to není
nikdo z nás).

Proto vyzývám všechny pořadatele a účastníky jezdeckých akcí k maximálnímu zabezpečení kempů soutěžících! Nenechávejte peníze bez kontroly
a to ani v noci. Zloději se nerozpakují vlézt i do kamiónů, kde někdo spí. Použijte všechny legálními prostředky (fotopasti, ochranka, apod.) a okamžitě
volejte policii! Jezdectví nestojí o takovou antireklamu, a proto se snažme přispět co nejdříve k dopadení této skupiny! 

Velmi přeji všem účastníkům závodů, aby je již nic podobného nepotkalo. Jaroslav Pavel (člen komise spřežení)

V úterý 26. dubna zemřel ve věku 68 let jezdec a trenér Josef Slušný
z Litomyšle. Ve své sportovní kariéře se věnoval parkurovému skákání.
Byl spoluzakladatelem Jezdeckého klubu Jiskra Litomyšl, dále pak
Jezdeckého klubu Sokol Osik a poslední roky působil ve stáji paní Šárky
Mohelníkové. Poslední rozloučení s Josefem Slušným se konalo
2. května v Litomyšli.

Nový povrch
na Gabrielce

Že povrch je základním před-
pokladem zájmu soutěžících je
v ČR již několik sezón zřejmé.
Mezi areály s moderním pískovým
povrchem s geotextilií se v tomto
roce zařadil i tradiční pražský areál
Na Gabrielce. Zde byla pořa-
datelská sezóna zahájena hobby
soutěžemi 3. května a pokračovala
Jarními závody (ZM-L*) v sobotu
10. května. Výsledky a podrob-
nosti o všech akcích na Gabrielce
naleznete na
www.gabrielka.wbs.cz

Stáj Václav Kolín
zve všechny jezdce i diváky

na 4. kolo ČSP 
Velkou cenu Kolína

22. - 25. května
kolbiště na Ptýrově

www.ceskyskokovypohar.cz

Svoji činnost projektem Festival
koní Moravy obnovila společnost
HYJÉ – koně Zlínského  kraje.
Akce jsou určeny rozvoji hipo-
turistiky. Veškeré podrobnosti
naleznete na www.hyje.cz


