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Oniščenko si starosti
nepřipouští

Informace o otazníku, který
se vznáší nad účastí
ukrajinského skokového
týmu na OH v Rio de Janeiru

Drezurní šampionát
potřetí

Zpráva o třetím ročníku
drezurního svátku, který se
konal v příjemném areálu
Královický dvůr u Slaného
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(Pokračování na str. 4)

Inzerce

Již chybí pouze
dvacátá

Letos se zpožděním vychází 19. edice
Jezdecké ročenky. Technické problémy
zavinily, že vzpomínku na soutěžní rok 2015
dostanete do ruky až uprostřed sezóny 2016.
Doufáme, že příznivci této unikátní kroniky
českého jezdectví i historie nám letošní
zdržení odpustí. Přejeme všem fanouškům
příjemné čtení a příjemnou vzpomínku na
rok, kdy český skokový tým postoupil do
Superligy, ale nezískal startovní pozici na
OH v Riu de Janeiru. Celkem je soutěžní rok
2015 mapován na 71 stranách a vybráno
bylo více jak 300 fotografií. 

Ing. Cyril Neumann

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ

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

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

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

96. Falsterbo Horse Show
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I. divize Furusiyya Cup 2016 měla v uplynulých týdnech na programu
páté pokračování v Rotterdamu (22. - 26. června) a šesté ve Falsterbo
(7. - 10. července). Pochopitelně zraky všech českých fanoušků se 
upíraly do Švédska, protože tam ke svému druhému vystoupení mezi 
evropskou jezdeckou elitu odcestoval český skokový tým.

Foto J. Abrahamsson

Aleš Opatrný na ACOVARO zvítězil ve Falsterbo Derby 

Vítězství ve Falsterbo Derby
Druhé účinkování české reprezentace v první

evropské divizi Furusiyya FEI Nations Cup bylo
na pořadu v pátek 8. července v tradičním
prostředí jezdeckého stadiónu ve Falsterbo.
Falsterbo Horse Show je součástí evropského
soutěžního programu již téměř sto let a letos se
konal 96. ročník.

Pro body si spolu s námi přijeli Irové,
Holanďané, Švýcaři a Švédové. Startovní pole
pak doplnili nebodující Britové a Němci. Hosty
Poháru národů byli Brazilci, kteří v Evropě ladí
formu před olympijskými hrami. Stejně tak autor
parkuru, brazilský stavitel Guilherme Jorge,
bude  zanedlouho stavět v Riu.

První z našich dostala příležitost Zuzana
Zelinková s 13letým holštýnským hřebcem
CALERI II (Calido I) a zvládla to senzačně. Prošla
kurzem s vervou a bez chyby. Pochopitelně měla
ohromnou radost a nadšení zavládlo i v celém
týmu. Zuzana probudila velkou naději.

České družstvo startovalo jako třetí a oba
předchozí, britský i irský jezdec, chybovali.
Bohužel, jak se vzápětí ukázalo, česká naděje
netrvala dlouho. Další naši jezdci na skvělý
vstup navázat nedokázali.

Zatímco 11letý hnědák CHARLY BROWN
hýřil energií, Emma Augier de Moussac měla
z parkuru až přílišný respekt. Až ke trojskoku to
celkem nevadilo. Zde se ale CHARLY dostal
blízko pod „c“ stacionátu a zastavil. Od toho se
pak odvíjela zvýšená nervozita a přibyly i další
chyby. Celkem to bylo za 27 bodů.

Naopak u soupeřů čistých parkurů přibývalo.
Mohli jsme tak doufat, že na tento trend by mohli
navázat Ondřej Zvára i Aleš Opatrný. 

Ondřej Zvára přivezl do Švédska na jaře
v Lummenu zraněného hřebce CENTO LANO
ARCUS (Cento Lano). První letošní skutečná
zkouška se pro českou dvojici vyvíjela až
k předposlední překážce výborně. Zde však po
dlouhém skoku přes široký triplebar neudělal
korekci a CENTO LANO následnou stacionátu
shodil. Nevešel se ani do času a výsledkem bylo
pět bodů.

Aleš Opatrný s 13letým belgickým valachem
DIMARO VLD LOUISE HEIDE (Kashmir van
Schuttershof) přidal na české konto dalších
8 bodů a bylo definitivně po nadějích. České
družstvo po prvním kole spolu s Iry uzavíralo
tabulku s třinácti body.



50 let
stagnace 

O zhodnocení CDI a za-
myšlení se nad vývojem
české drezury jsme požá-
dali mezinárodní rozhodčí
Ing. Gabrielu Valeriánovou.

Další ročník CDI je
minulostí. ČR získala
„pouze" několik umístění.
U drezurního projevu ne-
lze vše měřit jen po-
dle výsledkových listin.
Jak vnímáte vystoupení
českých dvojic na národním
CDI?

Viděli jsme několik dvojic
českých barev v různých
kategoriích a několik výkonů
bylo velmi vydařených.
Konečné umístění závisí i na
skladbě konkurence, která se
na daných závodech sejde,
takže máte pravdu, nelze vše
posuzovat jen podle umístění.
A letošní konkurence v Brně
byla velmi silná.  Přesto si
některé naše dvojice vedly
velmi dobře a je znát rostoucí

kvalita koní i rostoucí zkušenosti jezdců. 
Jako mezinárodní rozhodčí komunikujete

se svými evropskými kolegy. Jakou prestiž si
jediné české CDI za mnoho let své existence
vydobylo?

Ano, komunikuji, a naše jediné DCI je mezi
nimi hodnoceno velmi kladně. Zejména přístup
brněnských pořadatelů v čele s Lenkou
Sekaninovou a celková organizace je velmi
oceňována i mezi rozhodčími, kteří rozhodují
doslova po celém světě a mohou tedy
srovnávat. Pro vnímání české drezury ve světě
je obrovská škoda, že máme jen jedno CDI. Ne
tak areál, který by jejich pořádání uneslo. Těch
je více. Takže uvidíme do budoucna.

slibně zahájeném roce v Mnichově, zbytek
sezóny 2016 vynechá.

Brazilští olympionici v Brně 
Nejtěžší drezurní obtížnost Grand Prix měla

v Brně dvě skupiny dvojic. Jedna se rozhodla
k účasti v páteční úloze Grand Prix a následně
v sobotní GP Special a druhá pak v sobotní
Grand Prix, která byla kvalifikaci pro nedělní
GP Kür.

V pátek startovaly za ČR opět dvě jezdkyně.
Mezinárodně pilná jihomoravská Pavla
Rubičková s lusitánem XANGAI a Adéla
Neumannová (JC Zájezd) na BABYLON VAN
LANGE WEEREN.  Obě naše jezdkyně
výsledkovou listinu v pátek uzavřely. V sobotu
již startovala pouze Pavla Rubičková a v GP
Special skončila s 60,490% na 12. místě.

Ozdobou soutěže byla trojice jezdců s pěti
koňmi z Brazilie. V jejich čele byl Pedro
Tavares de Almeida, který reprezentoval
Brazílii již na SJH v Normandii a jako člen
hostitelské země bude s největší
pravděpodobností členem brazilského
olympijského týmu v Riu. Skupina je od března
na evropském turné a Brno bylo již její sedmou
zastávkou.

Ve druhé skupině startoval Fabrizio
Sigismondi na TREVIS JOSPO, který
v konkurenci 13 dvojic skončil na 11. místě
(63,880%) a v nedělním GP Kür byl dvanáctý

(66,275 %).
Ve všech nejtěžších

úlohách dominoval Fin Terhi
Stegars (DALOU SHAN,
AXIS), který třikrát zvítězil.
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Třikrát mezinárodně doma
Mezinárodní kalendář FEI obsahuje letos pouze šest závodů pořádaných v České republice.

Dva tradiční v drezuře a skákání byly na programu v červnu. Spřežení mají letos termín na
samém konci července.

Ve dnech 17. - 19. června tak proběhlo CDI3*-W v Brně na Panské Líše a o týden 
později (23. - 26. června) se konalo CSI3*-W v Olomouci. Příznivci spřežení se 
pak těší na víkend 28. - 31. července, kdy je na programu CAI-W v Nebanicích.

CDI3*-W Brno
Stejně jako již i v několika minulých

ročnících mělo letošní CDI v rozpisu soutěže
pro pony i juniory. Senioři pak měli tradičně
dvě úrovně IM I a GP.

Dvě Julie na pony 
Úroveň pony přilákala do Brna deset dvojic

z Maďarska, Rakouska, Ukrajiny, Ruska, Itálie
a Polska. ČR zastupovaly dvě jezdkyně.
Domácí Julie Sekaninová (DON JOHNSON)
a Julie Pásková (FLEURAMO´S SEM) ze stáje
Bohuslav Novohradský. Zatímco v domácím
prostředí patří obě naše jezdkyně k tomu
nejlepšímu, v zahraniční konkurenci to již měly
těžší a na soupeře ještě nestačily. Soutěž
ovládly zahraniční dvojice a dvě vítězství do
Maďarska odvezl Panka Nagy (MOLEN-
HORN´S RICO).

Devět juniorů z Ukrajiny 
Dvě zástupkyně jsme měly i v juniorské

skupině. Juniorů dorazilo do Brna 18 a největší
ekipu dovezla Ukrajina. Tu zastupovalo devět
dvojic. Maďaři a Poláci byli stejně jako naši
dva a soutěž doplnili po jednom jezdci zástupci
Irska, Chorvatska a Slovenska. Zde jseme byli
již vidět lépe a třikrát 4. místo pro ČR získala
Alexandra Hanáčková na WEL DONE (Jk Ra-
mír Bělov).

Bez JAMES BONDA 
Českou tradiční úrovní vždy bývala runda IM

I. Letos jsme zde měli opět pouze dva
zástupce (Vášaryová, Sigismondi). Ti v kon-
kurenci dalších 15 středoevropských dvojic
získali jedno 4. a jedno 5. místo (Fabricio
Sigismondi - DIAMOND DAVIDOFF).

Soutěž ovládly Ulrike Prunthaller
(BARTLGUT´S QUEBEC) z Rakouska a Sas-
cha Schulz (SACRE COEUR) z Lucemburska.
Velká škoda je, že naše loňská jednička,
suverénní Tereza Hábová se v Brně
neobjevila. Důvodem je zdravotní indispozice
JAMES BONDA, který pravděpodobně, po

České drezuře se již občas podaří v me-
zinárodní konkurenci proniknout na přední
pozice. Mohli bychom to vnímat již jako
trend, či se jedná spíše o individuální
úspěchy jednotlivců?

Dílčí úspěchy české drezury stojí na
individuální píli a práci jednotlivců. Ta je ale
systematická a dlouhodobá. Těm, kteří již ČR
úspěšně reprezentují, patří obrovský dík za
jejich dlouhodobé úsilí, práci a časové i finanční
investice, které za jejich úspěchy stojí. Jak jsem
již zmínila, je znát, že naši jezdci již disponují
kvalitními koňmi a jejich zkušenosti s prací s ta-
kovými koňmi rostou. 

Po desítky let jsme se domnívali, že
odstup českých jezdců od středoevropské
úrovně je zaviněn izolací bývalých
socialistických států. Nyní žijeme již před
čtvrtstoletí v otevřené společnosti a vý-
konnost českých drezuristů se Evropě
přibližuje pomaleji než bychom očekávali.
Problémy mají nejenom drezurní specialisté,
ale i jezdci všestrannosti a nakonec i jezdci
spřežení. V čem je podle Vás problém?

Domácí Julie Sekaninová na DON JOHNSON
startovala v Brně v kategorii pony

Ing. Gabriela Valeriánová

Pedro Tavares de Almeida je nejlepším brazilským drezuristou
a protože má hostitelská země privilegium zisku startovní
pozice, stane se zanedlouho olympionikem 
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To je dobrá otázka, na kterou je možné
odpovědět jen s komplexním nadhledem a od-
stupem. Úspěchy v jezdectví obecně stojí a pa-
dají s kvalitou koně, zkušeným profesionálním
managementem, systematickým zkušeným
tréninkem, schopnostmi jezdce a v neposlední
řadě i dostatkem financí. To vše v dlouhodobém
časovém období s minimálním prostorem pro
možnost chyb. Pro úspěch na opravdu světové
úrovni je potřeba profesionální přístup
a dlouhodobý plán s týmem profesionálů.
V době první republiky mělo české jezdectví
úspěchy dokonce i na OH a to jak ve skocích tak
i v drezuře. V té době existoval vynikající, časem
vybroušený systém výcviku jezdců i tréninku
koní, který byl systematicky vyvíjen a předáván
z generace na generace a jehož výsledky byly
pravidelně konfrontovány na vrcholných
světových závodech.

Jezdectví, označené coby buržoazní sport, se
však ocitlo na černé listině a po dobu desítek let
stálo na okraji. Kvalitní chovy byly zlikvidovány,
stejně tak zkušenosti trenérů nebyly, až na
výjimky, dále předávány. Současná generace
tak začala téměř od nuly na všech frontách.
Mezitím se ale vývoj ve světě nezastavil. Právě
naopak. Kvalita koní v drezuře za posledních
několik desítek let nepřed-stavitelně vzrostla

a stejně tak i jejich cena. A je třeba s nimi i jinak
zacházet. 

Zatímco jsme dorovnávali hendikep téměř
padesátileté stagnace, postupoval vývoj světové
drezury mílovými kroky kupředu. Bylo by naivní si
myslet, že světovou špičku doženeme po 25
letech. Chyběly hlavně zkušenosti a finance
srovnatelné se světovou špičkou. Přirozeným
vývojem to bude jistý proces. Dá se mu pomoci,
pokud to bude uznanou prioritou, do týmů se
zapojí profesionálové se zkušenostmi z vedení
špičkových týmů na světové úrovni a pokud budou
v našem vrcholovém sportu jedinci s možnostmi
a ochotou investovat peníze a čas do profe-
sionálně vedených dlouhodobých projektů.

Osobně vnímám velmi pozitivně, že se tak již
děje, byť zatím ve větší míře ve skákání.
V tomto směru již vidíme jasné výsledky. To je
jediná možná cesta i pro drezuru a další
disciplíny. Jezdectví potřebuje osobnosti
a viditelné úspěchy. Tím bude přitažlivější pro
širší veřejnost a rozšíří se jeho základna. Bude
zajímavější pro média a přibude v něm více
peněz. Široká základna musí být dlouhodobě
prioritním cílem. Všechny jezdecky úspěšné
státy mají širokou základnu. Čím širší základna
pyramidy, tím výše její vrchol dosáhne. Přeji si,
aby ten český vrchol dosáhnul co nejvýše.

Jörne Sprehe na LUNA (GER) zvítězila
v Olomouci v hlavní soutěži Grand Prix 

CSI3* Olomouc
Skokoví jezdci i diváci měli svůj

mezinárodní svátek již potřetí v Olomouci.
Třetí ročník J&T Banka CSI3* Olomouc se
konalo předposlední týden v červnu.

Do Olomouce dorazilo rekordních 331 koní
z 18 zemí. Kapacita závodiště je tak naplněna
a pořadatelé si budou moci začít vybírat.
Jednoznačně nejúspěšnější zemí bylo Ně-
mecko, které si připsalo nejvíce vítězství
a umístění do třetího místa. Druhé bylo Polsko
a třetí Česká republika.

Pochopitelně nejvíce pozornosti na sebe
poutala vítězka Grand Prix Jörne Sprehe (GER).
Ta na LUNA zvítězila v hlavní soutěži a vy-
vrcholení závodů Diamond tour World Cup
(160 cm), ale na KICK LIKE BUM vyhrála hned
v úvodu i Silver tour opening 130 cm),

Dvojité prvenství docílila naše Barbora
Tomanová na klisně SCARFACE (Aristo Z),
která nechala domácímu publiku dvakrát zahrát
českou hymnu po soutěžích Youngster tour.

V hlavní soutěži závodů nastoupilo za českou
reprezentaci osm dvojic. Z našeho A týmu to byli
pouze Zuzana Zelinková a Aleš Opatrný.
Zuzana Zelinková na CALERI II inkasovala
9 bodů a skončila 24.

Aleš zkoušel pro Pohár národů ve Falsterbo
určeného DIMARO VD LOOISE HEIDE, ale ani
on se dvěma chybám nevyhnul.

A tak pověst provázející dvojici nezklamala
pouze Anna Kellnerová a CLASSIC (Chestnut),
která se pouze o zlomky vteřin nedostala do
rozeskakování. Čisté výkony byly čtyři a tak
získala Anna pro ČR 5. místo.

Celkem se konalo 18 soutěží s celkovou
dotací 138 100 EUR. Dotace Grand Prix byla
40 000 EUR. 

Foto J. Malinovský

Pohár národů v Nebanicích
Třetí z tradičních mezinárodních závodů

konaných v ČR patří spřežení. CAIO4*-W
v Nebanicích se konají od 28. do 31.
července a jak již zkratka závodů vypovídá,
jsou letos poprvé vypsány na nejvyšší
možné obtížnostní i prestižní úrovni. Jezdci
tak zde budou bojovat nejen o body do
Světového poháru, ale i v soutěži ná-
rodních týmů. Pro pořadatele to sice
přineslo zvýšené nároky na organizaci,
odměnou jim však je vysoký počet při-
hlášek. 

Počet přihlášených do královské
kategorie čtyřspřeží je momentálně
35 spřežení z 9 zemí. 

Osm týmů pro Pohár národů
Tým pro soutěž družstev přiveze

Holandsko, Německo, Maďarsko, Švý-
carsko, Francie, Polsko a Rakousko.
Chybět samozřejmě nebude ani domácí
repretým, tvořený tradičně zástupci rodiny
Nesvačilových.

Soutěž jednotlivců pak rozšíří Ame-
ričanka Misdee Wrigley-Miller, jejíž rodina
je historicky spjatá se známou značkou
žvýkaček. 

Ze světových es na startu v Nebanicích
jmenujme alespoň mistra Evropy Němce
Michaela Brauchle. Soupeři mu budou
především jeho krajané. Určitě loňský vítěz

Georg von Stein nebo Christoph Sand-
mann. Ozdobou bude i bronzový medailista
ze Světových jezdeckých her 2014 v Caen
Holanďan Theo Timmerman. Holandských
„čtyřek“ bude v Nebanicích devět, ně-
meckých  sedm. Slavná holandská rodina
Chardonů bude zastoupena Bramem
Chardonem, který letos přešel do nejvyšší
kategorie ze čtyřspřeží pony.

V Nebanicích ale bude startovat i Švýcar
Jerome Voutaz, který se vloni poprvé
kvalifikoval do halového Světového poháru
a ve finále v Bordeaux obsadil vynikající
čtvrté místo.

Soutěž čtyřspřeží je určitě velkým ta-
hákem letošních Nebanic, zájem si ale
zaslouží i soutěž dvojspřeží. Ta je vypsána
jako CAI3* a přihlásilo se do ní 29 spřežení
z osmi zemí. Domácí reprezentaci budou
zastupovat čtyři jezdci: Martin Gössl, Josef
Hrouda, Zdeněk Jirásek a Jaroslav Kohout.

Nižší je účast v kategorii jednospřeží. Ta
byla pořadateli očekávána a “vinu” nese
Mistrovství světa jednospřeží v Piberu,
které je na programu o týden později.

Kategorie pony bude mít na startu pět
spřežení z pěti zemí.

Celkově se závodů zúčastní cca 75 spře-
žení z 12 zemí.

Čtveřice pro Dublin
Letošní léto slibuje řadu atraktivních

zahraničních příležitostí pro české
reprezentanty. Jejich vrcholem ovšem bude
poslední start skokového týmu v 1. divizi
Furusiyya Cup v irském Dublinu.

V reprezentační čtveřici bude tentokrát
chybět Zuzana Zelinková a CALERI II. Na
potvrzené jmenovité přihlášce pro dublinský
Pohár tak figurují: Kamil Papoušek -
CENTISIMO, Aleš Opatrný - ACOVARO, Emma
Augier de Moussac - CHARLY BROWN
a Ondřej Zvára - CENTO LANO. Celkově bude
mít naše výprava devět koní.

Foto K. Návojová - archiv Jezdce

Anna Lani Novak na TAVETA (JK Ma-
riánovice)  obhájila ve dnech 8. - 10. července
mistrovský titul v kategorii dětí při národním
šampionátu v Olomouci. Anna Lani bude také
jednou ze tří reprezentantů, kteří se chystají
na ME do irského Millstreetu (26. - 31. čer-
vence). Spolu s ní bude v Irsku startovat
Franceska Kolowrat Krakovská mezi juniory
a Anna Kellnerová mezi mladými jezdci.
Kompletní výsledky z národního šampionátu
dětí a juniorů na jezdci.cz



Vítězství s nulou
Skvělého vítězství dosáhli

Švýcaři, kteří nepobořili jediný
skok a skončili s nulou. Cel-
kové čtyři body měli na dru-
hém místě domácí Švédové.
Součet 8 bodů znamenal třetí
příčku. Na té se společně tís-
nili Britové, Brazilci a Holan-
ďané. Na šestém místě byli se
13 body Irové a Němci.
Naši skončili poslední
(30 bodů).

V průběžném pořadí nej-
lepších 10 zemí Evropy v 1. di-
vizi Furusiyya Cup tak zaují-
máme s 90 body deváté
místo. Za námi desátí Italové,
ale zatím startovali v bodo-
vacím závodě jen jednou a ny-
ní budou sbírat body jak
v Dublinu, tak v Hicksteadu.
Zatím jasně vede Nizozemí
s 335 body. 

Český tým nyní čeká
závěrečné vystoupení v první
divizi při Royal Dublin Society
v pátek 24. července v irském
Dublinu.

Přeci jen česká
hymna

Sobota ale patřila českým
fanouškům. Cenného vítězství
dosáhl ve skokovém Derby
s 10letým oldenburským hně-
dákem ACOVARO (Acodetto I)
Aleš Opatrný. Pouze dva
jezdci překonali těžký terénní
parkur bez chyby a o vítězi
rozhodovalo rozeskakování.
Začínal Aleš. Neměl štěstí a shodil jeden skok.
Jeho konkurent Shane Sweetnam z Irska
s 15letým švédským hřebcem CYKLON
(Cardento) se proto snažil jet na jistotu. Naštěstí
se mu to nevyplatilo a v závěru chyboval i on.
Jeho čas byl o tři sekundy pomalejší, a tak jsme
mohli slavit.
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(Pokračování ze str. 1)

96. Falsterbo...

Foto T. Holcbecher - archiv Jezdce

Ondřej Zvára byl z našeho týmu v Poháru národů ve Falsterbo
nejlepší když absolvoval obě kola se součtem 5 trestných bodů

Vedli Švédové, Švýcaři a Brazilci s nulou,
Holanďané a Němci měli čtyři a Britové osm.

Jak později brazilský stavitel přiznal, původně
chtěl, aby byl kurz Poháru národů snazší.
Převážná většina přítomných jezdců se snažila
přesvědčit trenéry o oprávněnosti své nominace
na blížící se olympijské hry. Ukázalo se ale, že
první kolo bylo pro většinu účastníků až příliš
jednoduché. Čistě ho překonalo v 1. divizi
nebývalých sedmnáct dvojic. 

Proto bylo o přestávce několik skoků zvýšeno
a rozšířeno. Většina koní to ale ani neza-
znamenala. Pro naše jezdce vša k konfrontace
se skutečnou obtížností těžší. 

Zuzana Zelinková chybovala dvakrát
(8 tr. bodů). Emma dopadla napodruhé lépe a
shodila jen dva skoky. Bohužel ale nestihla
časový limit (9 tr. bodů). Uznání ovšem zaslouží
Ondřej Zvára. Tentokrát jel skvěle a CENTO
LANO znovu ukázal své schopnosti. Bylo to
nula. Na lepší týmový výsledek již ale bylo
pozdě.

Navíc se nedařilo ani tentokrát Alešovi
Opatrnému. Chyboval třikrát a jeho výsledek se
škrtal.

Neuralgickým skokem našeho týmu byl
uprostřed parkuru 160 cm vysoký červený
viadukt s dvěma bariérami. Až na Ondřeje  jej
shodili všichni. Emma s Alešem dvakrát a Zu-
zana jednou.

Průběžné pořadí 1. evropské divize
Furusiyya FEI Nations Cup Jumping 2016
po 6. kole ve Falsterbo: 1. Holandsko – 335;
2. Švýcarsko – 245; 3. Švédsko – 235;
4. Francie – 215; 5. Velká Británie – 200; 6.
Irsko - 152,5; 7. Německo – 135; 8. Belgie –
100; 9. Česká republika – 90; 10. Itálie - 47,5.
Všechny týmy, s výjimkou Holandska, ale
budou ještě v jednom kole body získávat
a Itálie dokonce dvakrát. Kompletní výsledky
na www.falsterbohorseshow.com

V neděli Kamil
V nedělní Velké ceně byl nejlepší z našich

Kamil Papoušek s 9letým oldenburským
valachem CENTISIMO (Centadel). Se čtyřmi
body obsadil v pomalejším čase devatenáctou
příčku. Ondřej Zvára (CENTO LANO ARCUS)
byl s devíti body až na konci výsledkové listiny. 

Foto A. Bronkhorst

Harrie Smolders na EMERALD NOP měl v 1. kole
v Rotterdamu bod za čas a ten Holanďané škrtali

Předcházel Rotterdam
Páté pokračování první evropské divize

Furusiyya FEI Nations Cup se konalo v pátek
24. června. Startovalo osm družstev. Pět z nich
- Francie, Švýcarsko, Velká Británie, Švédsko
a Holandsko soutěžilo o body do 1. divize
Furusiyya Cup. Osmičku družstev doplnil celek
USA a nebodující Belgie s Německem.

Parkur připravil domácí stavitel Louis
Konickx a byl prověrkou před blížící se
olympiádou. Prvním kolem prošli výborně
domácí reprezentanti. Neshodili nic a jediný
bod za překročení času škrtali. Za nimi se se
čtyřmi body drželi Švýcaři a Němci. Švédové
měli devět, Francouzi a Britové dvanáct,
Američané šestnáct a Belgičané dokonce
dvacet jeden bod.

Právě poslední dva celky předváděly ve
druhém kole jako mávnutím kouzelného
proutku nádherné parkury. Bodů již ale bylo
mnoho a tak mohli jezdci z Belgie a USA jen
litovat nepovedené první poloviny.

Naopak překvapivě se nedařilo Francouzům.
Ti připsali šestnáct bodů a s dvaceti osmi
skončili předposlední. Přitom Pénélope
Leprevost s ryzkou FLORA DE MARIPOSA
(For Pleasure) přešla oba parkury s nulou. 

Úplně poslední byli Britové. Těm nevyšlo
vůbec nic. Ve druhém kole připsali dvacet bo-
dů a skončili na dvaatřiceti. Jakoby se ne-
mohli vzpamatovat z právě odhlasovaného
brexitu. 

Dobře se drželi Švédové. Malin Baryard-
Johnsson s 10letou bělkou H&M CUE
CHANNA 42 (Cardento) zatížila týmové konto
v prvním kole jen jedním bodem. Důležitý pro
Švédy byl ale především dvakrát čistý Peder
Fredricson s 10letým hřebcem H&M ALL IN
(Kashmir van Schuttershof).

Oporou německého družstva byl Marcus
Ehning s 11letým vestfálským hřebcem FUNKY

FRED (For Pleasure). I on prošel
soutěží se dvěma nulami.

Výborně si vedli Švýcaři.
Suverénní byl Martin Fuchs
s běloušem CLOONEY (Cornet
Obolensky) i úřadující olympijský
vítěz Steve Guerdat s 15letým
valachem NINO DES BUIS-
SONNETS (Kannan).

Na skvěle připravené Ho-
lanďany však neměl nikdo. Před
nadšeným publikem předváděli
jeden za druhým krásné
bezchybné parkury a poslední
jezdec již mohl zůstat doma. Na
domácí půdě se jim podařilo
zvítězit po dlouhých třinácti
letech.

Na holandském triumfu se
podíleli Harrie Smolders s 12le-
tým ryzákem EMERALD NOP
(Diamant de Semilly) - 1/0, Jur
Vrieling s bílým hřebcem VDL
ZIROCCO BLUE NOP (Mr. Blue)
- 0/0, Willem Greve s 12letým
holštýnem CARAMBOLE NOP
(Cassini I) - 0/0 a Maikel van der
Vleuten se 14letým hnědákem
VDL GROEP VERDI TN NOP
(Quidam de Revel) - 0/DNS. Na
hlavní tribuně ani tentokrát
nechyběla věrná fanynka ho-
landského jezdectví, exkrálovna
Beatrix II.

Po takových výkonech ale
bude mít velmi těžkou úlohu při
nominaci na OH vedoucí skokové
reprezentace  Rob Ehrens.
Dalšími kandidáty pro Rio jsou
jména takového kalibru jako
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Jeroen Dubbeldam, Gerco Schröder, Mark
Houtzager nebo Gert Jan Bruggink.
Kompletní výsledky z Rotterdamu na
www.chio.nl

V domácím prostředí se ve Falsterbo z vítězství ve FEI Nations
Dressage Cup radovali (zleva) Rose Mathisen, Jennie Larsson
a Patrik Kittel s vedoucím družstva Bo Jenå

Foto: lottapicturesCornelissen - JERICH
PARZIVAL, Diederik Van
Silfhout - ARLANDO NOP,
Hans Peter Minderhoud -
GLOCKʼS JOHNSONTN
NOP.

S minimální ztrátou
získaly druhou příčku USA –
455,649 % před Švédskem
– 444,573 %, Francií –
429,981 % a Velkou Británií
– 423,600 %.

Falsterbo
Páté kolo bylo ve

Švédsku na programu
9. července. Domácí pro-
středí tentokrát pomohlo
Švédům. Ti nastoupili ve
složení Rose Mathisen
(ZUIDENWIND), Jen-
nie Larsson (ZIRCOON
SPRING FLOWER) a Pat-
rik Kittel (DELAUNAY)
a jasně zvítězili (434,2 %)
před týmem Dánska
(415,8 %) a Ruska
(410,7 %). 

Před závěrečným tur-
najem v Cáchách jsou
v čele FEI Nations
Dressage Cup Švédové
se 47 body před USA (43),
Dánskem (29), Holand-
skem (27) a Němec-
kem (20).

Pořadí 1. divize Furusiyya Cup v 5. kole při
CSIO5* Rotterdam: 1. Holandsko – 0,
2. Švýcarsko – 4, 3. Německo – 8, 4. Švédsko
13, 5. USA – 16, 6. Belgie – 21, 7. Francie –
28, 8. Velká Británie – 32.

Dvakrát i FEI Nations
Cup Dressage

Na obou konkurech jak v Rotterdamu, tak ve
Falsterbo se konala i další kola FEI Nations Cup v
drezuře. Pohárová drezurní soutěž má letos šest
kol a tento týden čeká drezuristy závěrečné
vyvrcholení v německých Cáchách (13. - 17. čer-
vence)

Rotterdam
Čtvrté kolo drezurního Poháru národů se jezdilo

v Rotterdamu v sobotu 25. června.
Do soutěže vstoupilo sedm čtyřčlenných týmů

a všichni jezdci se nejprve utkali ve čtvrteční úloze
Grand Prix. Německo a Belgie obsadily šestou
a sedmou příčku. Dále pokračovalo již pouze pět
družstev. Z každého týmu startovali dva jezdci v GP
Spécial a druzí dva v GP KÜR.

V domácím prostředí stejně jako ve skákání,
zvítězili Holanďané. Celkem získali 460,167 %.
Členy týmu byli: Danielle Heijkoop - SIRO, Adelinde

Hickstead Derby
V anglickém Hicksteadu se 26. června jezdilo

Britské skokové derby. Startovalo třicet pět
jezdců, ale jen dvacet jedna z nich celý kurz
dokončilo. Zvítězil jediný jezdec, který na
žádném skoku nezaváhal a do cíle se dostal jen
s jednobodovou časovou penalizací. Byl to
sedmadvacetiletý příslušník slavné anglické
rodiny William Whitaker v sedle 13letého
irského valacha GLENAVADRA BRILLIANT
(Brilliant Lad). Poté, co s tímto koněm skončil v
roce 2014 třetí, byl v roce 2015 druhý. Trojici
startů pak završil letos vítězstvím. Po boku
svých strýců Johna a Michaela, kteří Hickstead
Derby vyhráli čtyřikrát, se jako třetí člen
rodinného klanu zapsal do listiny vítězů. Druhá
skončila nejrychlejší ze čtyřbodových, jeho
krajanka Harriet Nuttall s 12letým ryzákem A
TOUCH IMPERIOUS (Touchdown) a třetí byl
Richard  Howley z Irska s 9letým holandským
valachem CHINOOK (Tygo).

Foto FEI

Obávanou překážkou Derby je hicksteadský val

CCI4* DHL Luhmühlen
Pátým pokračováním nejprestižnějších soutěží

všestrannosti pokračoval seriál FEI Classic 2015/2016
16. - 19. června v německém Luhmühlenu. Soutěže se
zúčastnilo 30 dvojic.

Po drezuře se vedení ujala Julia Krajewski na
SAMOURAI DU THOT (Milor Landais) před Julien
Despontin (WALDANO) z Belgie. Belgičan měl ale
druhý den potíže v krosu. Na překážkách sice
nezaváhal, ale do cíle dorazil se zpožděním a to ho
srazilo až do druhé desítky.

Julia Krajewski si vedla dobře, ale i ona se po
penalizaci za čas propadla na 5. příčku. Těsného
vedení se tak ujal její krajan Andreas Dibowski na
plnokrevném IT´S ME před Francouzem Maxime Livio
s QALAO DES MERS. Za ním byl, opět jen s malým
odstupem (1,30 bodu), v drezuře pátý Novozélanďan
Tim Price (RINGWOOD SKY BOY).

V parkuru připravila závěrečná čtveřice divákům
strhující vyvrcholení. Protože ze 4. místa po sobotě od-
stoupil Olivier Townend (BLACK TIE) z Velké Británie, za-
útočila jako první na vítězství čistým parkurem Julia Kra-
jewski. Následující Tim Price chyboval. Předposlední
Maxime Livio šel ovšem také čistě a odsunul Julii na prů-
běžné 2. místo. Oba však překonal chladnokrevným a bez-
chybným výkonem Andreas Dibowski. Ten se tak s 15 bo-
dy za vítězství dostal i mezi elitní desítku FEI Classics.

Před posledním kolem v Burghley (1. 4. září) již
ovšem nemůže celkové vítězství Michaela Junga ve
FEI Classics 2015/16 žádný ze soupeřů ohrozit.

Foto FEI

Andreas Dibowski (GER) na IT´S ME zvítězil při CCI4* v Luhmuhlenu
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Osmé a deváté po-
kračování milionář-
ského seriálu GCT se
odehrávalo v červnu
na francouzské a ital-
ské Riviéře. Atraktivní
prostředí pobřeží Stře-
dozemního moře vy-
užili organizátoři GCT
dokonale a do hlediště
přilákali řadu sou-
časných celebrit sport-
ovního i uměleckého
světa.

Dvakrát na Riviéře

Foto GCT

Kolbiště v Monte Carlu 

Cannes
Osmé pokračování Global Champions Tour

se konalo 11. června  ve festivalovém Cannes.
Kolbiště bylo vybudováno jen padesát metrů od
světoznámého bulváru La Croisette, vedle
přístaviště luxusních jachet.

Soutěž začínala v podvečer při romantickém
západu slunce a vrcholila za umělého osvětlení.
Parkury stavěl Uliano Vezzani. Hvězdné star-
tovní pole zahrnovalo osm z deseti nejlepších
světových jezdců. Do osmnáctičlenného dru-
hého kola postoupilo devět účastníků se čtyřmi
a jeden s jedním bodem.

Pozornost však byla upřena na osmičku
jezdců, kteří pokračovali s nulou a měli šanci na
rozeskakování. Podařilo se to čtyřem z nich. 

Elitní čtyřku zahajoval domácí exmistr Evropy
Roger-Yves Bost s 10letou klisnou SANGRIA
DU COTY (Quaprice Boimargot Quincy). Jel
čistě s příslovečnou razancí a pochopitelně
velmi potěšil početné publikum. 

Následoval Daniel Deusser (GER) s 12letou
EQUITA VAN'T ZORGVLIET (Cassini I). Byl
skvělý a dokázal Bostův čas ještě o vteřinu
zkrátit. To však nebyl konec.

Edwina Tops-Alexander (AUS) s obratnou
hnědkou LINTEA TEQUILA (Campbell) jela
úžasně a byla v cíli ještě o více než půl vteřiny
rychleji. 

To se zdálo nepřekonatelné. Na svoje
vystoupení ale ještě čekal Scott Brash (GBR)
s 10letým ryzákem HALLO FOREVER (For
Pleasure). Kurzem prolétl brilantně, a když
hodiny ukázaly čas ještě o sedm desetin
rychlejší, diváci nevěřícně kroutili hlavami. Scott
Brash zopakoval vítězství po dvou letech, kdy
triumfoval s legendárním HALLO SANCTOS.

Foto GCT

Vítězem v Cannes se stal Scott Brash na
HALLO FOREVER

Foto GCT

GCT Cannes 11.6. 2016: 1. Scott Brash -
HALLO FOREVER; 2. Edwina Tops-Alexander
- LINTEA TEQUILA; 3. Daniel Deusser -
EQUITA VAN'T ZORGVLIET; 4. Roger-Yves
Bost - SANGRIA DU COTY; 5. Denis Lynch –
ALL STAR 5; 6. Laura Renwick - BINTANG II;
7. Kevin Staut - FOR JOY VAN'T ZORGVLIET
HDC; 8. Marcus Ehning - FUNKY FRED;
9. Jane Richard Philips - DIEUDONNE
DE GULDENBOOM; 10. Ben Maher -
UNTOUCHED

Monte Carlo
O 14 dní později v sobotu 25. června,

sledovali návštěvníci Global Champions Tour
v dalším z kouzelných míst na pobřeží
Středozemního moře přímo ve středu Mo-
nackého knížectví v Monte Carlu.

Velká cena se konala za přítomnosti Jeho

Jasnosti Prince Alberta II Monackého, který
soutěž sledoval spolu s dalšími královskými
hosty včetně jordánské královny Noor,
hannoverské princezny Caroline s dcerou
Charlotte Casiraghi a princezny Beatrice
z Yorku. V honosném prostředí stavěl parkury
Luc Musette.

Do rozeskakováni se kvalifikovalo devět
jezdců a vyvrcholení soutěže bylo strhující. Před
neřešitelný problém dostal svojí jízdou všechny
soupeře již třetí startující Ital Emanuele
Gaudiano na impozantním bělouši CASPAR 232
(Casper). Marně se pokoušela zbylá šestice
jezdců jeho skvělý čas překonat. Nikomu se to
nepovedlo. Nejblíže se dostal jeho krajan
Piergiorgio Bucci s 12letým ryzákem CASALLO
Z (Casall).

Jen těsně třetí byl Rolf-Göran Bengtsson
s otcem přecházejícího koně, 17letým
plemeníkem CASALL ASK (Caretino). Čtvrtou

HSH Princ Albert dekoruje v Monte Carlu vítězného Emanuela Gaudiana na CASPAR
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příčku uhájil nestárnoucí John Whitaker s vý-
bornou 11letou hnědkou ORNELLAIA (For
Pleasure).

Pravděpodobně by ale vyhrál Belgičan
Jerome Guery s 11letým hřebcem ALICANTE
(Casall). Celý kurz absolvoval v ďábelském
tempu, ale poslední kolmý skok chtěl skočit
z velké dálky. Jeho bílý holštýn ve snaze
zabránit karambolu zastavil. Nakonec z toho
bylo 9 bodů a také devátá příčka.

Kompletní výsledky na
www.globalchampionstour.com 

GCT Monte Carlo 25.6. 2016: 1. Emanuele
Gaudiano – CASPAR 232; 2. Piergiorgio Bucci
– CASALLO Z; 3. Rolf-Göran Bengtsson –
CASALL ASK; 4. John Whitaker –
ORNELLAIA; 5. Christina Liebherr – LB
EAGLE EYE; 6. Janne-Friederike Meyer –
CHUCK 27; 7. Cassio Rivetti – COLEMAN;
8. Nicola Philippaerts – BISQUET BALOU C;
9. Jerome Guery – ALICANTE; 10. David Will
– MIC MAC DU TILLARD

Foto GCT

Pochopitelně i v Estoril vše žilo evropským šampionátem ve fotbale. Belgičané Olivier a Nicola
Philippaerts zjevně fandili Portugalsku

Foto GCT

V Paříži měl největší důvod k radosti Švéd Rolf-Goran Bengtsson na CASALL

Paříž
Začátek července zastihl účastníky Global

Champions Tour v Paříži. Letos však na
tradičním místě, na Martově poli pod Eiffelovou
věží měli fanzónu fanoušci fotbalového
mistrovství Evropy a tak bylo kolbiště tentokrát
vybudováno centru rozsáhlého parku Bois de
Boulogne. Přes proměnlivé počasí se i tentokrát
akce těšila velkému zájmu publika. Na
prostorném kolbišti stavěl parkury Uliano
Vezzani.

Přes kurz prvního kola přešlo čistě čtrnáct
jezdců. Druhé kolo bylo těžší a do roze-
skakování se nakonec dostalo šest jezdců. 

Zahajoval Bassem Hassan Mohammed
z Kataru s 12letým hnědákem  DEJAVU
(Heartbreaker). Zůstal bez chyby, ale dost si
zajížděl.

Rychle a s krátkými obraty projela kurzem
francouzská ikona Pénélope Leprevost v sedle
11letého hřebce VAGABOND DE LA POMME
(Vigo d'Arsouilles).

Velmi rychle se prohnal parkurem před
domácím publikem i jedenatřicetiletý Mathieu
Billot s obratným hřebcem SHIVA D'AMAURY
(For Pleasure). Jako jediný však měl v roze-
skakování chybu.

Výbornou jízdu pak předvedl další domácí
jezdec a aktuální světová jednička Simon
Delestre. S 11letým ryzákem HERMES RYAN
(Hugo Gesmeray) se tak ujal vedení.

S vědomím že ho nedožene, nijak neriskoval
Scott Brash s 15letou hnědkou URSULA XII
(Ahorn).

Nakonec ovšem po skvělé jízdě s půl-
vteřinovým náskokem zvítězil poslední jezdec
soutěže Rolf-Göran Bengtsson s nejzku-

šenějším koněm celého seriálu 17letým
holštýnským plemeníkem CASALL (Caretino).
Na druhé a třetí místo tak odkázal domácí
Simona Delestre a Pénélope Leprevost.

Alexander s 13letou hnědkou LINTEA TEQUILA
(Campbell) a to jí pomohlo do čela průběžného
žebříčku. Třetí byl irský talent Bertram Allen
s 9letým bílým hřebcem HECTOR VAN
D''ABDIJHOEVE (Cabrio van de Heffinck).

Cascais - Estoril
Hned další týden (7. - 9. července) se celý

cirkus Global Champions Tour přesunul do
rušného pobřežního města Cascais nedaleko
portugalské metropole. Jezdilo se na krásném
travnatém kolbišti ve sportovním centru Estoril.
Ke stavbě parkurů si pořadatelé pozvali Franka
Rothenbergera.

První kolo nejlépe zvládnul německý
reprezentant David Will s obtížně jezditelnou
16letou ryzkou MIC MAC DU TILLARD
(Cruising). Tu jsme vídávali se Švédkou
Angelicou Augustsson.

Bezchybných však postupovalo třináct. Nerad
bude na druhé kolo vzpomínat doposud vedoucí
jezdec tohoto seriálu a světová dvojka Christian
Ahlmann. Ten s 9letým bílým hřebcem CARIBIS
Z (Caritano) shodil hned dvakrát. Konečná
14. příčka ho stála průběžné vedení v soutěži
a propad na druhou pozici celkového pořadí.

Do rozeskakování se kvalifikovalo sedm
jezdců. Tentokrát byl nejúspěšnější Ital
Piergiorgio Bucci s 12letým ryzákem CASALLO
Z (Casall). Druhou příčku obsadila Edwina Tops-

Foto GCT

Zatím posledním vítězem GCT je Ital
Piergiorgio Bucci s CASALLO Z, kteří vyhráli
v portugalském Estoril

(Pokračování na str.8)

Global Champions League
Vedle Global Champions Tour, pokračoval

i sesterský seriál Global Champions League.
V Cannes byli první jezdci týmu Monaco

Aces, které k vítězství dovedli dva holandští
reprezentanti Leopold van Asten a Maikel van
der Vleuten.
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Foto H. BonnaudZase Ukrajina
Druhá divize Furusiyya Cup pokračovala

pátým kolem v polských Sopotech 9. - 12. červ-
na. Tým Ukrajiny pokračoval ve svém postupu
za celkovým vítězstvím a v konkurenci
15 národů je ohrozit mohli pouze Belgičané
s Rakušany.

Vlídný Petersen
Po 1. kole to ale na tak jednoznačný výsledek

nevypadalo. Stavitel Olaf Petersen konkurenci
v Sopotech značně podcenil a jeho parkur
překonala celá řada jezdců bezchybně (bez
chyb na překážkách 21 dvojic).

Do druhého kola tak postupovalo Rakousko
a Ukrajina s čistým kontem následovány týmem
Austrálie (2) a Německa (4). K postupu do
2. kola byl tak nezbytný jednociferný výsledek.
Druhé kolo bylo ale ztíženo a body na kontech
týmů začaly přibývat.

Nejprve odpadla Austrálie, která inkasovala
celkem 19 bodů (8. místo). Překvapivě se

nedařilo ani Němcům (celkem 20), kteří skončili
sedmí.

Nejlépe si tak vedli Belgičané a Ukrajinci s vý-
sledkem 2. kola 4 body. Belgičané ovšem
inkasovali v 1. kole 8 a tak 12 bodů stačilo „jen” na
3. příčku. Rakušané měli 9 a byli rádi za stříbro.

Na stupni nejvyšším stanul letos již potřetí
tým Ukrajiny, který připisoval 4 body Ulricha
Kirchoffa (PRINCE DE LA MARE), ale René
Tebbel již ani tak nemusel do 2. kola nastoupit.

Vítězství se 400 body?
Tým Ukrajiny tak dokázal při svém čtvrtém

letošním startu potřetí zvítězit. Ve 2. divizi se
mohou celky účastnit všech sedmi kol, ale
započítávány jim budou pouze čtyři nejlepší
výsledky. Ukrajina nyní vede se 390 body, když
pouze v Linci skončil tým druhý.

Šanci k zisku plných 400 bodů bude mít
Ukrajina ještě tento týden v Budapešti (14. - 17. 7.),
popř. 24. - 29. srpna ve španělském Gijonu.

Mezi koňmi, kteří se ocitli v majetku Paula
Shockemöhleho, je i 11letá FINE FLEUR DU
MARAIS, která s Cassio Rivettim přispěla
dvěma nulami k vítězství Ukrajiny v Sopotech

Foto FEI

Oniščenko si starosti nepřipouští
Okolo týmu, který ze zahraničních jezdců sestavil ukrajinský oligarcha Alexander Oniščenko,

je nyní živo více než by si lídr a donátor týmu přál.
Jak uvedl internetový server St. Georg, ale i Süddeutsche Zeitung, ukrajinský miliardář je

jednou z hlavních osob zapletených do korupčního skandálu okolo obchodu s plynem v hodnotě
120 miliónů dolarů. V případě prokázání viny mu hrozí až 12 let vězení a někteří spoluobvinění
již byli zatčeni. Oniščenko je ale členem ukrajinského parlamentu a proto byl vznesen požadavek
na zbavení jeho imunity. To se skutečně stalo a Oniščenko z Ukrajiny uprchnul. Momentálně se
skrývá a spekuluje se o tom, zda je na území EU, či v Rusku. Ještě předtím citovala ukrajinská
tisková agentura Strana zcela klidného Oniščenka: „Pokud bych měl jít do vězení, tak půjdu. Jen
mě ještě nechte zúčastnit olympijských her v Riu. Pak mě můžete zavřít třeba hned".

Dočká se René OH?
Je kuloárně diskutovanou skutečností, že jedním z dlouhodobě přehlížených top německých

jezdců je René Tebbel. Nemá cenu spekulovat o důvodech, ale faktem zůstává, že René Tebbel
se do reprezentace Německa na významné světové závody nikdy nedostal. To byla jistě i jedna
z příčin, proč René Tebbel přijal nabídku na změnu občanství a těšil se na Rio v dresu Ukrajiny.
Nyní je ovšem účast tohoto týmu diskutabilní. Jakkoliv ovšem stojí a padá s podezřelými penězi
problematického Oniščenka, Ukrajina splnila kvalifikační podmínky FEI i MOV. Trestní stíhání
hlavního donátora a člena týmu ještě není důvodem k jejímu vyřazení.

Komplikací by mohly být majetkoprávní vztahy ke koním, o které se ukrajinský tým opíral. Bylo
potvrzeno, že z obavy před zabavením koní odkoupil od Oniščenka 44 nejlepších koní Paul
Shockemöhle. Mezi odkoupenými koňmi jsou např. VIVANT VAN DE HEFFINCK, na kterém
startoval v A týmu Ukrajiny Cassio Rivetti, či QUEBRACHO SEMILLY, na kterém se v dresu
Ukrajiny v nejvyšších soutěžích světa vystřídali Cassio Rivetti, Katarina Offel a nakonec i Maďar
Ferenc Szentirmai. Na seznamu je ovšem i řada koní, kteří v minulých týdnech vybojovali pro
Ukrajinu vítězství ve 2. divizi Furusiyya Cup.

Proč ne Česká republika?
Jestli se tedy ukrajinští krajánci v čele s Oniščenkem na olympiádě objeví, není vůbec jisté

a rozhoduje se o tom právě v těchto dnech. Podle kuloárních informací by Ukrajinu, v případě
jejího vyřazení, nahradilo Irsko. To, že volba padá na Irsko, nemá z českého pohledu logiku, když
druhým týmem souboje o nominaci na OH v rámci skupiny C byla Česká republika.

Je zde ovšem uplatněno pravidlo FEI olympijské kvalifikace, které hovoří o tom, že v případě
nevyužití týmového místa, postupuje na OH nejlépe umístěný nekvalifikovaný celek ze SJH
a ME. A tímto celkem je právě Irsko.

Alexander Oniščenko

V Sopotech stanul tým Ukrajiny ve složení (zleva) Cassio Rivetti, Ulrich Kirchhoff, vedoucí týmu
Najib Chami, Ferenc Szentirmai a Rene Tebbel letos již potřetí na stupni nejvyšším

Global Champions League
(Dokončení ze str. 7)

V Monaku zvítězil tým Valkenswaard United
prezentovaný irsko-brazilskou dvojicí Bertram
Allen a Eduardo Menezes. V Paříži to byli Antwerp
Diamonds - Holanďan Harrie Smolders spolu
s Američankou Audrey Coulter. V Estoril triumfoval
dámský tým  Vienna Eagles, Danielle Goldstein
z Izraele a zkušená Američanka Lauren Hough.

Ředitel seriálu a bývalý jezdec Jan Tops
(vpravo) se tak nezalekl výhružek FEI a jeho
seriál Global Champions Leauge získává stále
větší popularitu.

Příští kolo GCT bude 6. srpna ve Wal-
kenswaardu. Kompletní výsledky na:
www.globalchampionsleague.com

Průběžné pořadí Global Champions Tour
po 11 kole: 1. Edwina Tops-Alexander – 234;
2. Christian Ahlmann – 232; 3. Rolf-Göran
Bengtsson – 200; 4. Bertram Allen – 189;
5. Daniel Bluman – 166; 6. Kevin Staut – 162,
7. John Whitaker 146, 8. Ludger Beerbaum
145. 9. Olivier Philippaerts 141, 10. Emanuele
Gaudiano 136.

Průběžné pořadí Global Champions Tour
po 11. kole: 1. Valkenswaard United – 256,5;
2. Antwerp Diamonds – 251; 3. Monaco Aces
249,5; 4. Rome Gladiators – 240,5; 5. Cannes
Stars – 219; 6. Paris Jets – 208,5.

Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák



absolvoval bezchybně a se
40,50 body slavil vítězství,
když Jung byl se 40,60 body
druhý.

Byli jsme u toho také
V Polsku se objevila i celá

skupina českých jezdců
všestrannosti. Ke startu
v CCI3* se odhodlala pouze
Iva Baďurová na BOUNTA
AMADEUS, ale nedokončila
kros.

Ve dvou hvězdách
(CCI2*) to byl Robert Po-
korný s GRAF REINETTE,
ale ani on se do cíle krosu
nedostal.

V krátkých dvou hvěz-
dách jsem již jezdce v cíli
měli. Nejlepší z osmičky Čechů byla Adéla
Svobodová na MR. MÍŠA na 23. místě
(76 start.).

V CCI* jsme již měli dvojici těsně pod
vrcholem, když byl Miloslav Příhoda na
FERREOLUS LAT druhý a Gabriela
Slavíková s RONALDO devátá. Z CIC* pak
přivez Jaroslav Hatla na REENMORE ALFIE
4. místo.

Součástí rozpisu byla i juniorská CIC*. Na
startu bylo 17 dvojic a naše Inka Saparová
s FREGATA obsadila slušné 7. místo.
Výsledky na: ww.strzegomhorsetrials.pl

Třetího září v ranních
hodinách pak budou koně
podrobeni veterinární pře-
jímce a naloženi do pře-
pravních boxů. Kůň by u sebe
v průběhu devíti a půl ho-
dinového letu měl mít pouze
malý baťůžek, jehož obsahem
bude večerní krmení a vo-
dítko. 

Po příletu do Brazílie koně
ještě rychle prohlédne
veterinář a následně budou
v doprovodu policie převezeni
na závodiště. 

Nyní jen zbývá rozhodnout,
kterého koně si naše pa-
radrezuristka do Brazílie
poveze. Do ČR v pondělí 27.
června dorazila klisna LATA
BRANDÝS, se kterou bude
Anastasja v průběhu léta ještě
soutěžit. První zkouška pro-
běhla na drezurním šam-
pionátu v Kralovicích a druhou
bude kvalifikace na drezurní
pohár ve Zduchovicích. Klisnu zapůjčila naší
paralympičce rodina Kinských dal Borgo, kte-
rá se aktivně podílela i na převozu LATY
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Anastasja Vištalová na LATA BRANDYS (Ronex) zvítězila při
drezurním šampionátu v Kralovicích

Cestovat na OH není jen tak
V úterý 21. června vydala FEI oficiální

seznamy účastníků OH v Riu. Zatímco
kvalifikované země pro týmové soutěže ještě
jmenovité nominace uzavírat budou, jasný
seznam účastníků mají paralympické soutěže.
Tak jako všichni příznivci jezdectví vědí, na
tomto seznamu je uvedena i česká
paradrezuristka Anastasja Vištalová a k jejímu
jménu jsou přiřazeni dva koně - DOMINIQUE
a LATA BRANDIS. 

Letní paralympijské hry v brazilském Riu se
konají sice až ve dnech 7. - 18. září, již nyní je
ale důležité připravit a zařídit řadu věcí. 

Do pondělí 27. června bylo nezbytné zvážit
a podrobně popsat všechny „přepravní“ palety,
které budou do dějiště her cestovat spolu
s koněm. Rovněž bude nezbytné zajistit, aby se
na soutěžním vybavení nenacházela žádná
viditelná reklama, či značka výrobce. 

Souběžně s přípravou vybavení je také nutné
detailně naplánovat cestování koně.

Tým Anastasje Vištalové v čele s manažerkou
drezurní komise Renatou Habáskovou již
detailní itinerář cesty sestavil. V plánu je urazit
2/3 cesty v den odjezdu (1. září). V Německu je
pak zajištěn nocleh pro personál i koně. Do
letištních stájí v belgickém Liege by měla
výprava dorazit kolem sedmé hodiny večer
2. září.

BRANDYS do České republiky. Rozhodnutí
o tom, který kůň pojede nakonec do Ria, musí
padnout do 1. srpna.

První letošní evropský šampionát
se konal 16. - 19. června v ně-
meckém Hagenu. O kontinentální
tituly soutěžili drezurní jezdci do
25 let.
Týmové soutěže se zúčastnilo
devět celků a titul si odneslo
Německo před Nizozemím a Švéd-
skem. Hlavní zásluhu na němec-
kém prvenství měla Sanneke
Rothenberger (DEVERAUX), která
tak zahájila svoji cestu třemi zlaty.
Následně byla nejlepší mezi 41 dvo-
jicemi (14 států) v soutěži jednot-
livců (GP) a nakonec i ve volné
jízdě (GP Kür).
Na snímku Sanneke Rothenberger
při dekorování Grand Prix mezi
stříbrnou Florine Kienbaum (DOK-
TOR SCHIWAGO, GER) a bron-
zovým Juan Matute Guimon (DON
DIEGO YMAS) ze Španělska.

Foto: DigiShots

Foto FEI

Člen týmu USA v Plains Clark Montgomery na LOUGHAN GLEN 

Foto FEI

Členem vítězného týmu Britů byla ve
Strzegomi i Rosalinda Canter na ALLSTAR B

Dva Poháry ve všestrannosti
Dvěma Poháry pokračovala v uplynulých

týdnech soutěž FEI Nations Cup Eventing
2016. Na programu bylo “polské” kolo ve
Strzegomi (24. - 26. června) a zámořští
jezdci soutěžili v pátém kole seriálu v The
Plains v USA (8. - 10. července).

Strzegom
Osm týmů se postavilo na start v Polsku.

O nejvyšší příčku svedly ovšem skutečný
souboj pouze dva týmy. Nakonec byla lepší
reprezentace Velké Británie, která zvítězila
s náskokem necelých 14 bodů před Italy.
Třetí na stupní vítězů byla Belgie. 

V individuálním hodnocení našel tentokrát
přemožitele fenomenální Michael Jung
(FISCHER TAKINOU), který vedl zcela jasně
po drezuře. V krosu však měl penalizaci 6,40
bodů za čas a do čela se o pouhou desetinu
bodu dostal Švéd Ludwig Svennerstal (KING
BOB).

V závěrečném parkuru ho však Michel
Jung dostal čistým výkonem pod tlak,
kterému ovšem Švéd nepodlehl. I on

The Plains
Páté kolo FEI Nations Cup Eventing se

konalo za mořem a zde si nejvíce bodů
připsalo družstvo USA před Kanadou a Vel-
kou Británií.

Nyní je na programu šesté kolo v Cáchách,
které probíhá právě tento víkend (14. - 17.
července).

V průběžném pořadí FEI Nations Cup
vede Velká Británie (405) před Německem
(270) a Francií (250). Po Cáchách se budou
konat ještě tři kola.
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Foto: J. Bělohlav

Poslední kolo Ligy zemědělských škol
školního roku 2015/2016 se konalo 22. června
ve Vestci u Chrudimi. Z celkového vítězství se
radovala Karolina Vaňková na MAPALI ze
SJK ŠS při SZeŠ Chrudim.

Foto E. Bernhard

Ve dnech 24. - 26. června se na Ptýrově podruhé konalo sdužené oblastní mistrovství ve skákání
Středočeské oblasti a oblasti Praha. Oblastní šampionáty jak středočeské, tak pražské, jsou
dvoukolové a tím je oblastní šampionát zajímavějším a výjimečným závodem. Oblastním mistrem
Prahy se na parkurech -S**+ST*- stal Miloslav Vítek na SHADOW (JK Delta) před Tomášem
Hůlkou s CAPUCCINO LIGHT Kapatex (TH Equiclub) a Janem Bubnem na BOCELLI (JS Tarpan).
Tomu na stupních vítězů asistoval i syn Jan.

Drezurní šampionát potřetí
V Královicích u Slaného se konal třetí ročník Drezurního šampionátu. Závody jsou příležitostí pro

celou plejádu jezdců utkat se ve výjimečných soutěžích i mimo národní mistrovství.
Kralovické třetí pokračování příběhu, který vymyslela současná manažerka drezurní komise

Renata Habásková, bylo skutečnou přehlídkou rozvoje popularity drezury v ČR. V průběhu tří dní
proběhlo ve stále luxusnějším areálu Královický dvůr 29 soutěží s téměř 350 starty. Soutěžilo se na
dvou drezurních obdélnících a každý, kdo se o českou drezuru zajímá, byl u toho.

Po mnoho let je nejvyšší českou úrovní vypisovanou na národním šampionátu IM I. Ta se stala
českým drezurním standardem. Není ovšem tajemstvím, že řada našich nejlepších drezuristů touží
překročit tento mezník a snaží se o vstup do nejvyšší kategorie GP.

Drezurní šampionát pro to byl opět dobrým důvodem a vypsána byla i úroveň TT. Do dvoukolové
soutěže skládající se z úlohy IM2 a volné jízdy GP se přihlásilo pět dvojic. V obou úlohách i celkově
zvítězil Fabricio Sigismondi na TREVIS Jospo (Dressage Academy) před Adélou Neumannovu na
koních BABYLON VAN LANGE WEEREN a EDIE 1.

Všechny výkony ovšem pouze potvrdily, že úroveň GP je pro české drezuristy stále jen
nedostižnou metou. Pasáž a piaf v nějaké přijatelné podobě se tak na naše drezurní obdélníky
zatím nevrací.

Osvěžující momenty z pětice startujících přinesl AMPERE Vandy Bělinové příjemnou cvalovou
prací a klidnými přeskoky. Druhým momentem, který mohl zaujmout, pak bylo předvedení
BABYLON VAN LANGE WEEREN v sedle s Adélou Neumannovou. Ta využila novinky v pravidlech
a startovala na uzdečce. Kůň se tak pohyboval živě, v kmihu a působil příjemným dojmem. Je
ovšem otázkou, zda předvedení úlohy nejvyšší drezurní úrovně na uzdečce má být vnímáno jako
pozitivum prokazující ovladatelnost koně, či jako negativum neschopnosti správně používat uzdu.

Ing. Cyril Neumann

Barbora Marešová na CLEVER GIRL (JK
Iluze Makotřasy) zvítězila v drezurním
šampionátu, který se konal v Kralovicích ve
dnech 8. - 10. července v úrovni ST senioři.
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Dvanáctý ročník pony soutěží v Praze v zámeckém areálu Ctěnice byl
letos zahájen Cenou společnosti JRS - hygienické stelivo pro koně. Na
programu soutěžní soboty 9. července byly tři soutěže ponyhandicap
úrovně Z, ZL a L. Hattrick docílila Klára Hlaváčková ze stáje Bohuslav
Novohradský, která zvítězila ve všech soutěžích. V hlavní pak na pony
GOLDBÄR.

Foto: M. Javůrková

Vrcholem červencových závodů v Suché u Litomyšle byl parkur -S**-,
kterého se zúčastnilo 14 dvojic. V rozeskakování dvou bezchybných byl
nakonec rychlejší Aleš Richter na LOTOS 6 (JK Stáj Manon) před Jiřím
Skřivanem na FLYING STAR 1. I třetí místo obsadil Jiří Skřivan tentokrát
na CON COSMOS, ovšem se dvěma body se základního parkuru.

Memoriál Jana Papouška
a národní šampionát

Celkem 44 dvojic se odhodlalo ke startu ve
dvoukolovém Memoriálu Jana Papouška
(-T*+T*-), který zahájil tradiční skokové léto
v Martinicích. Na programu byl ve dnech
29. června až 3. července a svoji účastí ho
ozdobila i Tanya Levorchick startující za USA.

Nakonec to byla právě ona, která byla lepší ze
dvojice jezdců v rozeskakování. V něm jí byl
partnerem pouze Jiří Papoušek na DUKATO
(Srnín), ale ten se musel po dvou chybách
spokojit se druhou příčkou. Na třetím místě pak
skončil Jan Chýle s COOL PARADISE (Chýle).

Letní program v Martinicích nyní pokračuje
národním skokovým šampionátem seniorů, žen,
mladých jezdců a družstev (14. - 17. července).

Skokový červenec vyvrcholí soutěžemi
Mercedes-Benz Summer Cup ve dnech 27. - 31.
července.
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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

Nově budovaný areál ve Vrchovanech pod zříceninou hradu Bernštejn
hostil ve dnech 30. června až 3. července závody ve všestrannosti. Na
programu byly soutěže KMK a soutěže až do úrovně CNC*. Krásné
prostředí a pečliví pořadatelé slibují, že se závodiště zařadí po bok
vyhledávaných soutěžních center.


