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Opět společné
mistrovství

Oblasti Praha a střední Čechy
pořádají ve dnech 24. - 26.
června na Ptýrově již podruhé
společný oblastní šampionát.
V informaci naleznete STP.

Ve Ctěnicích
o týden později

12. ročník skokových soutěží
pony se koná v zámeckém
areálu ve Ctěnicích
v Praze 9 - Vinoři 9. července
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(Pokračování na str. 2)

Inzerce

Kam letos na
šampionáty 

Sezóna 2016 je v seniorském sportu plně ve
znamení olympijský her v Riu de Janeiru.
Soutěžící všech věkových kategorií i disciplín
pochopitelně mají ale i další významná střetnutí.
Mnohých se zúčastní i čeští jezdci.

Informaci o tom, kam letos naplánovat směr
letních dovolených tak, aby bylo možné podpořit
české jezdce či alespoň shlédnout vrcholnou
jezdeckou soutěž uveďme tím, že v pondělí
3. června byl spuštěn předprodej pro sdružený
evropský šampionát 2017. Ten se bude konat ve
Švédsku a po vzoru loňských Cách se zde utkají
o evropské seniorské medaile jezdci v drezuře
a paradrezuře, skákání a čtyřspřeží. Každý, kdo by
chtěl využít výhod včasného nákupu vstupenek
nalezne podrobné informace o ME 2017 na
www.gothenburg2017.com 

Evropské a světové šampionáty 
roku 2016

skoky
26. - 31. července ME-Y,J,Ch Millstreet (IRL)
17. - 21. srpna ME-pony Aarhus (DEN)
15. - 18. září MS ml. koní Lanaken (BEL)

drezura
16. - 19. června ME U25 Hagen (GER)
19. - 24. července ME-Y,J,Ch Oliva, Valencia

(ESP)
28. - 31. července MS ml. koní Ermelo (NED)
17. - 21. srpna ME pony Aarhus (DEN)

všestrannost
17. - 21. srpna ME pony Aarhus (DEN)
22. - 25. září ME -Y,J Montelibretti (ITA)
20. - 23. října MS ml. koní

Le Lion d´Angers (FRA)

spřežení
3. - 7. srpna MS jednospřeží Piber (AUT)
31. srpna - 4. září MS čtyřspřeží Breda (NED)

voltiž
18. - 21. srpna MS seniorů Le Mans (FRA)
18. - 21. srpna ME-J Le Mans (FRA)

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

Česká republika mezi elitou
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České sportovní jezdectví prodělalo za poslední roky neuvěřitelný kvantitativní rozmach, se
kterým zákonitě přišel i značný výkonnostní posun. V nejpopulárnější jezdecké disciplíně je
vyjádřen již i skutečnými úspěchy. Ty se navíc přestávají opírat o výjimečné jedince, jakými byl
v minulosti Jiří Pecháček a dnes Aleš Opatrný. V roce 2014 dokázal český tým ve stoleté historii
Poháru národů zaznamenat první vítězství. V roce 2015 pak přidal další a nebýt kouzel s účelovými
nákupy státního občanství, Česká republika by díky skokové reprezentační výkonnosti získala
i týmovou pozici na OH v Riu. Celkem slušnou náplastí na tuto sportovní „křivdu” byl pak postup
českého skokového týmu do 1. divize Furusiyya Cup mezi 10 nejlepších zemí světa.

Není třeba zastírat, že tradiční západoevropské země jsou před námi stále ještě na míle daleko.
Ne snad ve srovnání s jednotlivými výkony našich dvojic, ale v celkových možnostech kvantity koní
a jezdců ve svých zemích. Ovšem již sama možnost účasti v elitních evropských konkurech, které
byly donedávna našim jezdcům výkonnostně zcela nedostupné, je velmi cenná. V roce 2016 si to
tedy čeští skokoví reprezentanti několikrát užijí. S nimi pochopitelně i fanoušci jezdectví, kteří mohli
až do letošního roku čekat české barvy ve světové konkurenci pouze na evropském, či světovém
šampionátu. Bohužel první start českého týmu překazilo počasí. Chabá organizace v Lumennu
a absence dozoru ve stájích měla pak nepříjemnou dohru pro koně Ondřeje Zváry. Jejich útěk
a následné potulování po belgickém areálu odnesl i jeden z nejlepších koní posledních let CENTO
LANO. Zranění snad nejsou vážná. Skutečností ovšem je, že při druhém startu českého týmu
v 1. divizi v St. Gallen jedna z opor českého týmu chyběla. Pozitivní zprávou, potvrzující již řečené
je, že donedávna neřešitelná absence byla výborně zaplněna. O podrobnosti, 
jak vše ve Švýcarsku probíhalo, jsme požádali vedoucí českého reprezentačního týmu 
Markétu Šveňkovou.

Foto: K. Návojová

Český tým v St. Gallen ve složení (zleva) Zuzana Zelinková, Aleš Opatrný, Anna Kellnerová,
Emma Augier de Moussac a Ondřej Zvára, vedla Markéta Šveňková

Přes 23 milionů dotace
Konkur v St. Gallen zaujímá ve Švýcarsku

zcela dominantní postavení. První ročník GP
Schweiz se zde konal již v roce 1909 a Švýcaři
jsou na tuto tradici hrdí. Ne všechny ročníky se
konaly v St. Gallen a pořadatelem švýcarských
GP se příležitostně stalo i město Luzern.

Kaleidoskop jmen vítězů obsahuje nejlepší
jezdce posledních desetiletí, ale i ve vzdálenější
minulosti nalezneme stále známá a důležitá
jména jako Fritz Thiedemann, Hans-Günter
Winkler či Raimondo D´Inzeo.

Do systému pořadatelství Poháru národů
vstoupili Švýcaři v roce 1927. V první polovině
20. století se jako místa pořádání nejvíce
vyskytují města Luzern a Genf. V roce 1978

poprvé vstoupil do systému St. Gallen, který od
90. let 20. století hraje v organizaci švýcarských
Pohárů národů hlavní roli. V celkové statistice
vedou (jak jinak) Němci s 19 prvenstvími před
Francií (14), Velkou Británií (13) a Švýcarskem,
které slavilo vítězství desetkrát.

O světové prestiži konkuru vypovídá i celková
dotace. V roce 2016 dokázali pořadatelé získat
a úspěšným jezdcům vyplatit na české poměry
neuvěřitelných 755 000,- švýcarských franků
(830 500,- Euro). Česká národní banka se již
mnoho měsíců chlubí tím, jak plánovitě
znehodnocuje naše peníze, i proto se v St.
Gallen za čtyři dny vyplatilo v přepočtu téměř
23 300 000 českých korun.



Kdo byl v St. Gallen?
O výjimečnosti CSIO5* v St.

Gallen vypovídá i skutečnost, že
pořadatelé závody nekombinují s
žádnou jinou úrovní. Oproti
Lummen tak byla organizace na
výrazně lepší úrovni a pořadatelé
se aktivně snažili o komunikaci
s vedoucími týmů.

Do Švýcarska dorazili Češi ve
složení Zuzana Zelinková (CA-
LERI, KLEINER LORD, FILICITA),
Anna Kellnerová (CLASSIC,
ATESSA BLH, DIMARO VD
LOOISE HEIDE), Emma Augier
de Moussac (CHARLY BROWN,
DIVA, KANONJA), Aleš Opatrný
(ACOVARO, QUINTA) a Ondřej
Zvára (CARMEN ARCUS,
QUIMERO M).

Zahajovalo se ve čtvrtek
2. června a hned od začátku jsme
byli vidět. Jako první se o to
postarali Aleš Opatrný na QUINTA
(Quintero) a Emma de Moussac
s DIVA (No Limit) kteří
v zahajovací 140 na čas obsadili
5. a 9. místo. Ondřej Zvára
startoval v kvalifikaci (150) na
Velkou cenu Švýcarska. Dobrým
výkonem a jedinou chybou si
zajistil nedělní startovní pozici.

Nominace na začátku
Původně bylo sice předpo-kládáno, že

nominace členů týmu bude rozhodnuta až po
zahajovacích výsledcích, ale pro menežování
koní od prvních soutěží byla čtveřice pro Pohár
stanovena hned na začátku. Protože Ondřej
Zvára neměl k dispozici svoji jedničku, bylo
společně rozhodnuto, že jeho místo obsadí
Anna Kellnerová a CLLASIC. Trenérka Anny
irská jezdkyně a reprezentantka (OH Atlanta
1996 a OH Atheny 2004) Jessica Kürten
potvrdila, že dvojice je již na tak obtížnou
zkoušku připravena.

Kde se vzal CLLASIC?
CLLASIC byl pto Annu Kellnerovou zakoupen

na sklonku roku 2015 v Irsku a u nákupu sehrála
právě Jessica Kürten důležitou úlohu.

V té době 8letý KWPN hřebec po Armitage
z matky po Chin Chin startoval v obtížnějších
závodech s irským jezdcem Trevorem Breenem.
Drtivá většina startů probíhala na obtížnosti
145 - 150 cm. CLLASIC se již ale blýsknul v říjnu
2015 startem v Birminghamu na úrovni 160 cm,
když absolvoval s jedinou chybou, či na CSI5*
v Lyonu, kde se ve 160 cm dostal i do
rozeskakování.

Anna zahájila s CLLASIC letos v únoru
nejprve ve španělském Vejer de la Frontera na

výškách do 140 cm. Následně při březnovém
startu v Lanaken (CSI3*) zvládla úroveň 150 cm
s 5 body a se stejným výsledkem na počátku
května i GP (160 cm) při CSI3* v Mannheimu.

Tým tak byl sestaven ze čtveřice Zuzana
Zelinková, Aleš Opatrný, Emma de Moussac
a Anna Kellnerová. Ondřej Zvára se zaměřil na
kvalifikaci pro závěrečnou GP.

Zase déšť
Západní Evropa je letos vydatně zalévána.

Pocítili to i čeští jezdci. Kolbiště v St. Gallen je
přivítalo senzačním travnatým povrchem, který
ve čtvrtek svoji výbornou pověst potvrdil. Pak
ale začalo vydatně pršet a všechno bylo jinak.
Páteční déšť potrápil nejenom pořadatele, ale
i účastníky prvního vyvrcholení závodů a po-
stupně to začalo být vidět i na trávníku.

Českému týmu byla vylosována jednička
a tak naši zahajovali. Parkur, který stavěl
domácí designer Gerard Lachat, byl při-
způsoben nepřízni počasí. Na výšce se
nešetřilo, ale bylo dohodnuto, že oxery nebudou
na maximálních šířkách.

Zahajoval CALERI a kurs zvládnul se dvěma
chybami. Druhá z našeho týmu startovala Anna
Kellnerová a CLLASIC a parkur zvádla výborně

s jediným lehkým shozením.
Do té doby viděli diváci pouze
dva bezchybné parkury
a shozením se nevyhnuli ani
Denis Lynch (ALL STAR) za
Irsko nebo Němec Ludger
Beerbaum (CASELO).

Třetím na startu byl
CHARLY BROWN a Emma de
Moussac. Ti odnesli počasí
nejvíce a při jejich startu
opravdu lilo. Konečných 8 tak
bylo ještě poměrně dobrých.

Finišoval Aleš Opatrný.
Pozice našeho týmu byla
slušná a mohli jsme doufat, že
Aleš předvede svůj standard.
Bohužel ACOVARO toho má
po olympijské kvalifikaci již
letos hodně za sebou. Je
úžasné, že zdravotně vše
přestál, ale výkonnost je zimní
zátěží pochopitelně ovlivněna.
Jeho 16 trestných bodů bylo
přesto zklamáním.

Po prvním kole jsme měli
tedy 20 bodů a výsledko-
vou listinu jsme uzavírali.
Belgičané ovšem před námi
byli jen o chybu a nulu neměl
nikdo.
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Česká .... Foto: K. Návojová

Foto: K. Návojová

Anna Kellnerová na CLASSIC (Armitage) zvládla premiérový
start v Poháru národů 1. divize výborně (4+4) a 19leté české
reprezentantky si všimly i oficiální informace FEI

Nástup a představení českého týmu v St. Gallen

Furusiyya Cup vrcholí
v Barceloně

Pohár národů byl založen jako prestižní
společenský závod. Prestiž si sice drží dál,
ale v současném pojetí sportu jsou prestiž
a finance již zcela samozřejmě propojeny.
Pro pohár národů tak bylo v St. Gallen
připraveno 200 000 CHF a sponzorem byla
firma Longines.

V roce 2013 ale vstoupil do pořadatelství
bývalý saudský král Abdullah bin Abdul-Aziz,
který založil Saudský jezdecký fond a převzal
záštitu nad celým seriálem. Od tohoto
roku tedy sledujeme 1. a 2. divizi Furusiyya
Cup. Slovo furusiyya je převzato z arabštiny
a vyjadřuje ušlechtilé rytířské cíle jez-
dectví.

V roce 2016 se tedy sice koná již 107. sezóna
skokové soutěže národních týmů, ale teprve čtvrtá
pod názvem Furusiyya Cup. Pro úplnost ještě
dodejme, že momentálně probíhá celosvětově
seriál v šesti oblastech a zatím se ho zúčastnilo
46 států. Evropa je rozdělena na základě
výkonnosti mezi 10 elitních celků 1. divize
a ostatních států ve 2. divizi. Těch je letos 17.

Elitní 1. divize zahrnuje osm nejprestižnějších
závodů Evropy (CSIO5*). Každý tým musí
dopředu nahlásit, při kterých čtyřech závodech
bude soutěžit o seriálové body. ČR si při své
premiéře vybrala závody v Lummen, St. Gallen,
Falsterbo (SWE) a Dublinu (IRL). Ve všech
ostatních je ale otevřena startovní pozice pro
účastníky elitní desítky.

Cílem organizace Furusiyya Cup je účast ve finále,
které bude i letos již počtvrté v Barceloně (22. - 25.
září). Do tohoto finále postupuje sedm celků z
1. evropské divize, dva z 2. divize, dva z Jižní
Ameriky, dva ze Severní a střední Ameriky a Karibiku,
dva ze Středního východu, dva z australsko-asijské
ligy a jeden tým z Afriky. Pořadatelské Španělsko má
v Barceloně jistou 19. pozici.

Saudské peníze končí
Špatnou zprávou pro české barvy tedy je, že

právě letošní rok bude rokem, ve kterém
z 1. divize vypadnou hned tři státy. Smlouva se
Saudským fondem končí a zdá se, že FEI se
možná připravuje na absenci movitého partnera.
Toho se FEI zatím nepodařilo získat ani pro
Nations Cup v drezuře ani ve všestrannosti.
Redukce celků v elitní 1. lize (před Furusiyya
Cup Super liga) možná přichází i z eko-
nomických důvodů. V každém případě z 1. di-
vize do sezóny 2017 letos nepostoupí tři týmy.
Pozice nováčka mezi tradičními extra celky
Evropy je tak letos o to obtížnější.



vypisována samostatná soutěžní kategorie U25,
která má jezdcům na prahu seniorské kategorie
poněkud usnadnit přestup mezi nejlepší. Jejich
sobotní soutěž do 140 cm se stala prvním
vrcholem, ale i příležitostí pro výrazně mladší
jezdce. Do následného rozeskakování se dostalo
osm dvojic. Zvítězila loňská mistryně kategorie žen
Michaela Refková (Šínová) na CASIDI (Easy Jump
Team) před juniorem Matoušem Kořínkem na
VIGO 1 (Stáj Nový Dvůr).

Do nedělní Velké ceny Kolína (-T*-)
nastoupilo 47 dvojic a tentokrát k po-
stupu do finále nejlepších deseti pouze
čistý výsledek nestačil. Protože čistých
bylo 14, o finálové desítce rozhodoval
čas. Na stupně vítězů se pak dostala
trojice, která byla čistá i ve finále.
Zvítězil Vladimír Tretera na QUENTIN
6 (Stáj Tretera) před Jaroslavem
Jindrou - QENTINO DONTH-M (Stáj
Jindra) a Miloslavem Příhodou
s CLEAR JOLIE (JK Flamenco Sloup-
no). Ve finále zdaleka nejrychlejší Aleš
Opatrný na IDARIO VAN HET
NETEHOF (C.E.T.) se po chybě na
stupně nejvyšší nevešel.

Velká cena Litomyšle
O 14 dní později (2. - 5. června) se

soutěžilo při pátém kole 2016
v Litomyšli. Zde potvrdil výbornou
formu ze zahajovacích soutěží sezóny
Marek Klus (JK Mustang), který před
sebe v sobotním -ST**- nikoho
nepustil. Zvítězil na CARISON a druhé
místo obsadil s CRADO VON
WICHEN-STEIN.

Dařilo se mu i v nedělní Velké ceně
(-T*-). Zde se ovšem po dvou nulách
musel sklonit před rychlejším Jiřím
Lužou s BENITO-S (JS Schneider
Plzeň). Jako třetí se na stupně vítězů
společně s nimi postavil Ladislav
Arient (APOLLO 6, Bohuslav
Novohradský).
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Foto: K. Návojová

Zuzana Zelinková a CALERI II

Zase krev
Pohroma postihla ovšem

domácí tým a družstvo
Švédska. Po prvním kole
objevil steward na UNITA
ASK Rolf-Göran Bengtssona
a i na CLOONEY domácího
Martina Fuchse krev po
škrábnutí ostruhou. Porada
byla krátká, ale jedno-
značná. Oba jezdci byli
diskvalifikováni. Oba celky
startovaly ve třech.

Švédové přijali výzvu
třemi čistými výkony ve
druhém kole a součet 12
bodů z kola prvního stačil na
druhou příčku společně
s týmem Francie, USA
a Německa.

Tři zbylí Švýcaři ovšem
svorně jednou chybovali
a celkových 20 bodů je
odsunulo až na konečnou
šestou pozici.

Naši jezdci potvrdili svoji
výkonnost. Zuzana Zelin-
ková inkasovala 5 bodů,
Anna Kellerová zopakovala
4 body a Emma dokončila
s 9 body. Bohužel i tento-
krát byl parkur nad síly
ACOVARA a Aleš Opatrný
po chybách druhé kolo
vzdal. Celkový součet
38 bodů tak stačil pouze na
poslední místo. Zvítězilo
Irsko s 8 body.

Dva v Grand Prix
Gratulace ovšem přijímala

Anna Kellnerová, které se
Pohár vydařil velkolepě.
Vypadá to, že její pozice
v českém A týmu je de-
finitivně upevněna.

Protože počasí se nelepšilo a Anna
Kellnerová již měla splněno, odcestovala
v sobotu ráno zpátky do Čech. Aleš s koňmi
Czech Equestrian Teamu ještě zůstal a měl
v plánu startovat v Grand Prix. Mokrý St. Gallen
se celkově vylidňoval. Domů odjela celá řada
jezdců v čele s otrávenými Švédy, které
stála Bengtsonova diskvalifikace Pohárové
vítězství.

Do závěrečné Velké ceny Švýcarska na-
stoupila za ČR jen Zuzana Zelinková
a CALERI a Ondřej Zvára s CARMEN ARCUS.
Aleš Opatrný si start v podmáčeném St. Gallen
nakonec odepřel.

CALERI a Zuzana Zelinková odvedli slušnou
práci, ale 9 trestných bodů stačilo v takové
konkurenci pouze na 28. místo (37 start.).
Ondřej Zvára na CERMEN ARCUS po chybách
vzdal a vnímat jako úspěch můžeme to, že se
dvojice do Velké ceny vůbec kvalifikovala.

Přes poslední místo dopadla česká
premiéra v 1. divizi Furusiyya Cup v St.
Gallen velmi slušně. Ještě před třemi lety by
nikdo nečekal, že Aleš Opatrný bude mít
dostatek reprezentačních partnerů, kteří start
kom-pletního týmu mezi nejlepšími celky
světa umožní. Start ve Švýcarsku navíc
ukázal, že čeští fanoušci již nemusí spoléhat
pouze na donedávna bez-konkurenční
českou jedničku. Nejméně jeden jezdec je na
svůj start mezi evropskou elitou ještě
připraven.

Bylo by příliš odvážné spekulovat o tom,
zda bude ČR v budoucnu schopna pozici
v první lize obhájit. Vzhledem k redukci zemí
1. divize je daleko pravděpodobnější, že se
česká reprezentace vrátí mezi druholigové
týmy. V každém případě je příjemné sledovat
naše jezdce v soutěžích, ve kterých by nás
ještě nedávno české barvy hledat nenapadlo.
Navíc, když jejich výkony nijak nevybočovaly
od standardů, na které je západní Evropa
zvyklá. Ing. Cyril Neumann

Foto: K. Návojová

Jiří Luža na BENITO-S (Schneider Plzeň) zvítězili ve
velké ceně Litomyšle

Nejlepší trojice v Kolíně: vítěz Vladimír Tretera, druhý
Jaroslav Jindra a třetí Miloslav Příhoda

Foto: K. Návojová

Dvakrát ČSP
Domácí sezóna pokračovala v uplynulých

týdnech dvěma koly 15. ročníku Českého
skokového poháru.

Velká cena Kolína
Ve dnech 19. - 22. května ožilo kolbiště

v Němčicích při Velké ceně Kolína. Ta se zde
konala již podruhé. Poprvé je ale při ČSP

Stájový kolega Jiřího Luži a vítěz Velké ceny
Brna Jan Štětina (CASANOVA-S) byl ve finále
také bezchybný. Přesto to tentokrát na stupně
vítězů nestačilo a Jan Štětina se musel spokojit
se 4. příčkou.

Na čele průběžného pořadí ČSP je po pěti
kolech Marek Klus před Janem Štětinou,
Jaroslavem Jindrou a Vladimírem Treterou.
Další kolo ČSP se koná tento víkend (10. - 12.
června) v Opavě.



Ještě třikrát
Drezurní FEI Nations Cup je tak v polovině

a čekají ho ještě další tři kola. Čtvrté se pojede
22. - 26. června v Rotterdamu (NED), páté
7. - 10. července ve švédském Falsterboo
a závěrečné šesté při CDIO5* Aachen 13. - 17.
července.

Compiegne
Třetí kolo Nations Dressage

Cup Series se konalo ve
dnech 19. - 22. května ve
Francii (CDIO5*).

Pořadatele i jezdce potrápil
vytrvalý déšť, který nakonec
vedl k výraznému omezení
týmové soutěže. Hlavní
rozhodčí byl nucen zrušit
sobotní GP Speciál. Nedělní
Kür pak ponechal pouze jako
soutěž jednotlivců a výsledek
týmové soutěže byl spočítán
pouze na základě úlohy GP.

V ní si nejlépe vedla dvojice
jezdců z USA. Zvítězila Ka-
sey Perry-Glass (GOERK-
LINTGAARDS DUBLET po

Diamont Hit) se
77,440% před
Laurou Graves
V E R D A D E S
(Florett As) se
75,440%. Sice
velmi těsně, ale
až třetí skončil
19letý JERICH
PARZIVAL s Ade-
linde Corne-
lissen (75,400%). 

Tým USA si na své konto v Na-
tions Cup Series připsal druhé
letošní prvenství. Po maximálním
počtu bodů ve Welingtonu a Com-
piegne a po pátém místě v Oden-
see je momentálně USA na čele
průběžné klasifikace FEI Nations
Cup Dressage Series.

nečné     4. místo. Holanďané
připisovali 12 a to na Ukrajinu
nestačilo. Za ní absolvoval
druhé kolo bezchybně ten-
tokrát Rene Tebbel na
GILJANDRO VAN DEN
BOSRAND (Orlando). Zapo-
čítával se i výsledek čtvrtého
člena týmu Cassio Rivettiho
(TORGAL DE VIRTON po
Kashmir van Schutershof),
který inkasoval i podruhé
4 body.

Ukrajina zvítězila se
součtem 12 bodů před Ho-
landskem (17) a Španěl-
skem (19).

Poháry národů po-
kračovaly v Evropě
v uplynulých týdnech
ve všech třech olym-
pijských disciplínách.
Drezura měla na
pořadu druhé kolo
v dánském Odensee
a třetí ve francouz-
ském Compiegne, ve
skocích proběhla kola
1. divize v Římě a St.
Gallen a 2. v Oden-
see a  Lisabonu.
Tentokrát nepřišla

zkrátka ani všestrannost a národní týmy
soutěžily  o body do FEI Nations Cup Eventing
v Houghton Hall ve Velké Británii.
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FEI Nations Cup v plném proudu

Odensee
Dánský Odense Horse Festival se konal ve

dnech 14. - 16. května. Pro drezurní Nations
Cup (CDIO3*) dorazilo sedm týmů. Od začátku
bylo zřejmé, že vše bude o skandinávské
drezuře. Pochopitelně domácí Dánsko, ale
i Švédsko, nasadily to nejlepší, zatímco ostatní
země přivezly B a C reprezentaci. Po prvním
kole (GP) se tak těsného vedení ujali Švédové
před Dány. S odstupem pak vše sledovali z třetí
pozice jezdci Německa.

Po nedělním GP Speciál se do vedení dostalo
Dánsko, které pak v napínavém souboji
v pondělním Kür těsné vedení o 0,317 bodů
udrželo.

Tým Německa skončil třetí v součtu s od-
stupem více jak 20% před tříčlenným družstvem
Austrálie.

Foto FEI/Britt Carlsen

Cathrine DUFOUR na ATTERGAARDS CASSIDY byla pro
tým Dánska v Odenseee hlavní oporou a byla nejlepší
nejenom v GP (73,400%), ale i v GPS (75,961%)

Ukrajina by chtěla do 1. divize
Odense Horse Festival hostil i skokový

Furusiyya Cup 2. divize. Na startu se objevilo
13 celků. O body soupeřily týmy Španělska,
Ukrajiny, Polska, Rakouska, Norska, Dánska
a Finska. Společnost pak doplnilo prvoligové
Švédsko, Holandsko, Belgie a Německo. Do
počtu startovali v Dánsku zámořští Australané
a Japonci.

Hned po prvním kole se vedení ujala Ukrajina.
Ta přijela do Dánska ověnčena čerstvým
prvenstvím z Celje a i zde startovala v nejsilnější
sestavě. S prvním kolem se bezchybně
vypořádali Ulrich Kirchhoff (GABBIANO po
Grandino) a Ferenc Szentirmai (ZIPPER po
Sam R).

Společně s Ukrajinou byl se 4 body na prvním
místě i celek Belgie a v těsném závěsu za ním
Holanďané s 5 body.

Ve druhém kole se ale na kontě Belgie
objevilo 21 bodů a tým se propadl na ko-

Za tým Ukrajiny na stupních vítězů (zleva): Rene Tebbel, Ferenc
Szentirmai, šéf ekipy Najib Chami, Ulrich Kirchhoff a Cassio
Rivetti

Foto FEI/A. Boe stergaard

Vítězný tým USA v Compiegne tvořily (zleva): Kasey Perry Glass,
Laura Graves, Allison M Brock, Shelly Francis

Foto FEI/A. Boe stergaard

K vítězství Španělska ve 2. divizi Furusiyya
Cup v Lisabonu přispěl dvěma nulami Eduardo
Alvarez Aznar na FIDUX (Malito de Reves)

Foto FEI/N. Pragana

Průběžné pořadí FEI Nations
Cup Dressage Series po
třetím kole v Compiegne:
1. USA 30, 2. Švédsko 21,
3. Dánsko, Německo 16,
5. Francie 11, 6. Austrálie, Velká
Británie 10

Lisabon a Řím
Na víkend 26. až 29. května připadly CSIO3*

Lisabon a CSIO5* Řím.

2. divize Furusiyya Cup
pokračovala v Portugalsku, kam dorazilo osm

týmů. Z nich ovšem bodovali pouze Španělé
a Portugalci. Společnost jim dělali většinou
začínající reprezentanti Velké Británie, Belgie,
Francie, Itálie, Irska a Brazílie.

Soutěž byla po prvním kole velmi vyrovnaná.
S čistým kontem dokončilo favorizované
Španělsko ovšem stejně jako tým Francie.
S jedinou chybou zaostávali Britové a 5 bodů
měli Portugalci.
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Ve druhém kole inkasovala Francie
překvapivě 24 bodů a skončila až na celkovém
5. místě. Naopak Španělé téměř zopakovali
výkon z 1. kola a inkasovali pouze celkově
konečné 4 body. To na vítězství i maximální
počet 100 bodů do průběžného bodování
2. divize stačilo.

Snažili se ovšem i Portugalci, kteří připsali
k 5 bodům z prvního kola dalších osm a skončili
druzí. Na druhé příčce s nimi společně skončili
Britové se shodným výsledkem 13 bodů a oba
celky si mezi sebe rozdělily přes 12 tisíc Euro.
Čtvrtá skončila Belgie.

Průběžné pořadí 2. divize Furusiyya Cup
po čtvrtém kole v Lisabonu: 1. Španělsko
335, 2. Ukrajina 290, 3. Polsko 140,
4. Rakousko 135, 5. Portugalsko 132,5,
6. Lucembursko 120, 7. Norsko 115, 8. Rusko
102,5, 9. Maďarsko 92,5, 10. Dánsko 70,
11. Finsko 55, 12. Turecko 47,5, 13. Slovinsko
35. 14. Slovensko 0.

V individuálním pořadí CIC3* byla nejlepší
Nicola Wilson na ONE TWO MANY (GBR) Zahraniční rubriku připravil Václav Karel Dvořák

Ve třetím kole FEI Nations Cup Eventing zvítězil
tým Německa ve složení (zleva): Peter Thomsen,
Josefa Sommer, Bettina Hoy, Josephine
Schnaufer a šéf ekipy Christopher Bartle  

CICO3* Houghton Hall
Těsné vítězství vybojovalo Německo nad

týmem Austrálie ve třetím pokračování FEI
Nations Cup Eventing, které se konalo 26. - 29.
května ve Velké Británii v tradičním prostředí
krásného parku panství Houghton Hall. Na
třetím místě se umístila Francie před zkla-
manými Brity.

Ti si náladu zlepšili alespoň individuálním
prvenstvím v nejtěžší soutěži mítinku (CIC3*),
které pro domácí barvy získala Nicola Wilson na
ONE TWO MANY.

Zatímco v západní Evropě letos stále prší trať
v Anglii byla velmi tvrdá po dlouhotrvajícím
suchu.

Čtvrté kolo poháru národů ve všestrannosti se
koná 24. - 26. června ve Strzegomi. 

Průběžné pořadí FEI Nations Cup Eventing
po třetím kole v Houghton Hall: 1. Francie
250, 2. Velká Británie 225, 3. Německo 200,
4. Irsko 170, 5. Austrálie 160, 6. Nizozemí 100,
7. Nový Zéland, Švédsko 60, 9. Itálie, USA 50,
11. Belgie 40

Foto FEI/T. Holt

Třetí, ale vlastně druhé
Třetí, resp. druhé kolo 1. evropské divize

Furusiyya FEI Nations Cup se jezdilo poslední
květnový pátek v malebném prostředí parku
Villa Borghese na tradičním římském stadionu
Piazza di Siena.

Na startu bylo osm týmů. Z nich Francie,
Německo, Velká Británie, Itálie a Nizozemí
soutěžily o body pro postup do podzimního
barcelonského finále. Doplnili je hostující USA
a Kanada a v tomto kole nebodující Švédsko.
Stavitelem parkuru byl Uliano Vezzani.
Problémy dělaly především obě kombinace
a poměrně striktní časový limit.

První kolo nejlépe zvládli Britové, kteří jediné dvě
chyby mladšího z legendárních bratrů Whitakerů
škrtali a do druhého kola postoupili s nulou. Nic
rozhodnuto nebylo, protože v těsném závěsu za
nimi byli se čtyřmi body Holanďané, Francouzi,
Američané a k radosti publika také Italové.
Švédové měli osm, Kanaďané a Němci devět. 

Nakonec byl v parku Villa Borghese trochu
smutek, protože druhé kolo Italům vůbec
nevyšlo. Chybovali všichni, připsali dalších
dvacet bodů a se čtyřiadvaceti skončili
současně poslední.

Stejného výsledku, i přes dvojí nulu Malin
Baryard-Johnson, dosáhli nepřesvědčiví
Švédové. Jen o dva body méně měli na svém
konečném účtu Kanaďané, kterým k lepšímu
výsledku nepomohl ani bezchybný Eric Lamaze.

Němci ve druhém kole přidali jen pět bodů
především zásluhou čistého Marko Kutschera.
Měli ale i smůlu, když Marcus Ehning se

Foto FEI/T. Holt

Foto FEI

V Římě obhájil loňské vítězství 1. divize Furusiyya Cup tým Velké Británie ve složení Michael
Whitaker, Ben Maher, Jessica Mendoza a John Whitaker

Průběžné pořadí 1. divize Furusiyya Cup
po čtvrtém (resp. třetím) kole v St. Gallen:
1. Francie 165, 2. Nizozemí 160, 3. Velká
Británie 155, 4. Německo 135, 5. Belgie, Irsko
100, 7. Švédsko 75, 8. Švýcarsko 55, 9. Itálie
47,5, 10. Česká republika 45

skvělým běloušem CORNADO NRW shodil
poslední skok. Stálo je to druhou příčku. Na té
se současně usadili Američané a Francouzi. 

Reprezentanty galského kohouta především
podržela znovu vynikající Pénélope Leprevost
s hřebcem VAGABOND DE LA POMME. 

Veterán John králem
Vítězství si ale nakonec odnesli reprezentanti

Velké Británie. Zasloužil se o ně i přes dvě
chyby ve druhém kole Ben Maher s hřebcem
TIC TAC (0/8). Velmi dobrá byla také Jessica
Mendoza s 15letou SPIRIT T (0/4).  Michael
Whitaker s běloušem CASSIONATO (9/0) byl
napodruhé neomylný.

Králem odpoledne se ale stal jeho šede-
sátiletý bratr John s 11letou hnědkou
ORNELLAIA (0/0). Startoval jako poslední a v tu
chvíli by si mohl dovolit i jednu chybu. Jeho jízda

však byla i ve druhém kole naprosto brilantní
a právě on měl na týmovém triumfu největší
zásluhu.  Britskému družstvu se po roce
podařilo v Římě obhájit vítězství a také loni
u toho oba slavní bratři byli.

V St. Gallen jsme byli taky
První divize Furusiyya Cup pokračovala 2. - 5.

června ve švýcarském St. Gallen a čeští
reprezentanti zde prodělali svoji superligovou
premiéru (viz. titulní článek). Přes poslední
osmé místo zde získali i své první body. 
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Dánské královské spřežení i osobní kočár dánské královny z roku 1840 byl hlavním lákadlem jak
při Dni starokladrubského koně (28. května), tak při průjezdu Pardubicemi (27. května)

Najde se pro koně místo?
Obliba jezdeckého sportu stoupá závratnou rychlostí a stavy koní v ČR lámou jeden

rekord za druhým. Jakkoliv se tedy zdá, že právě nyní je snažení generací hipologů
korunováno úspěchem, čeká nás ještě splácení dalších hipologických dluhů vzniklých za
40leté vlády komunismu. Které dluhy mám na mysli?

Pro civilizaci byla donedávna hipomobilní energie nepostradatelná. Dokládá to
kaleidoskop plemen, který staletou práci hipologů a nezastupitelnost koní dokumentuje.
Jakkoliv to mnoha současným jezdcům a milovníkům koní zůstává skryto, jezdecký sport je
pouze menší částí této mozaiky. Částí sice dnes značně preferovanou a komerčně nejsnáze
uchopitelnou, ale stále jen částí. Žijeme v době, která je sportem fascinována. Sportovní
medializace a popularita vítězů nás provází na každém kroku. Přes současnou spokojenost
se vstupem českých jezdců na důležitá kolbiště to ale nevypadá, že by česká stopa mohla
světovou koňařinu nějak výrazněji ovlivnit. Z hipologického hlediska je zde ovšem něco, co
hravě zastíní účast českých jezdců a koní na mistrovství světa či olympijských hrách.

Česká republika disponuje klenotem nejvyšší kategorie, který ji jako jedinou řadí mezi
skutečně koňařské země. V 90. letech minulého století to bylo naštěstí vysvětleno
i exekutivní moci. Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem dosáhl nejvyšší celospo-
lečenské ochrany a 70 vybraných koní pod jeho střechou také. Snaha hipologických osví-
cenců byla korunována světově bezprecedentním úspěchem. Jsme jediná země na světě,
která na koně hledí jako na živé umělecké dílo a cení si ho jako Národní kulturní památky.

Po bolestných peripetiích trestně právního charakteru, které se hřebčínu v Kladrubech
nad Labem ještě postarají o bulvárně nepříjemnou publicitu, byla dokončena velkolepá
rekonstrukce. Koně a lidé v Kladrubech nad Labem žijí po sto letech opět v důstojném
prostředí odpovídající jejich historické důležitosti. Zdálo by se, že je vše vyřešeno. Ale není.
Právě zde je nezbytné začít splácet největší dluhy.

Na konci května proběhl v Kladrubech den Starokladrubského koně, který svojí
přítomností ozdobilo dánské královské spřežení. Zlatý kočár královny Margarety II, tažený
šestispřežím starokladrubských běloušů projel Pardubicemi, doprovázený kočárem
z Národního hřebčína. V Pardubicích to byla sláva a živo bylo i druhý den v Kladrubech nad
Labem. Nemile mě ale překvapil nezájem celostátních médií. Byl jsem si jist, že
starokladrubští koně v ceremoniálních zápřežích uprostřed důležitého města ČR budou
sólokaprem všech celostátních zpravodajství. A právě v tom spatřuji dluh, který naše
společnost u koní stále ještě má.

Česká veřejnost koně vytěsnila na okraj svého života. Vyhradila mu jezdecká kolbiště
a dostihová závodiště. Hipologické stavby jedna po druhé již dávno prohrály či prohrávají
svůj souboj o účel, kterému měly sloužit. A tak v jízdárnách vznikají další galerie či nákupní
střediska a ve stájích restaurace. Málo koho napadne, že by mohly opět sloužit svému účelu.
Že by bylo možné žít společně s koňmi tak jako po staletí.

Česká republika a její představitelé vnímají
jediné naše původní plemeno jako kulturní
památku. Nejsou ale ochotni vrátit „svého” koně
do státního ceremoniálu, kvůli kterému byl po
staletí chován a šlechtěn.

Veřejnost přihlížející nějaké náhodné akci pak
nevnímá starokladrubského koně jako světově
unikátní zvíře a důkaz historické tradice, ale pouze
jako atrakci rovnající se sledování natáčecího dne
nějaké pohádky, či turistické atrakce drožkářského
typu. Obávám se, že stejně vnímána byla laickou
většinou i návštěva královského spřežení dánské
královny.

V každém případě je dobře, že se Národní
hřebčín svým elitním zákazníkem pochlubil.
Doufejme, že je to první krůček k nalezení
hipologické cesty i mezi české zákonodárce. Ti
první by již měli pochopit, že je povinností českého
státu své kulturní dědictví propagovat. A zvláště
když se jedná o koně. Žijí společně se svými lidmi
v Kodani, Vídni, Paříži či Londýně. Není jediný
důvod, proč by tomu tak nemělo být i u nás.
A pokud není momentálně osvícený panovník na
Pražském hradě, mohou se průkopnického úkolu
klidně zhostit Pardubice. Tradici si nesou po staletí
ve svém znaku.

Ing. Cyril Neumann

Foto Jiří Machek
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Opět společné oblastní mistrovství
Ve dnech 24. - 26. června se na Ptýrově uskuteční již podruhé společný

skokový šampionát Středočeské oblasti a Prahy.
Po loňských zkušenostech jsou závody přístupné pouze dvojicím

startujícím v oblastních šampionátech.

Sportovně technické podmínky nejsou tentokrát pro obě oblasti totožné:
STP oblasti Praha: STP středočeské oblasti:
děti: -Z- + -ZL- děti: -Z- + -ZL- 
junioři: -ZL- + -L*- junioři: -ZL- + -L*-
mladí jezdci: -L*- + -S*- mladí jezdci:  -L*- + -L*-
ženy: -L*- + -L**- ženy: -L*- + -L*-
senioři: -S**- + -ST*- senioři: -S*- + -S**-
družstva: -L*- + -L*- družstva: -L*- + -L*-

Součástí závodů je i Stylšampionát obou oblastí (děti -Z-, junioři -ZL-).

Hana Vašáryová se ve dnech 26. - 29. května zúčastnila s koňmi SILKY
MOVES, ROCK FOR HIT a LA FLEURETTE CDI-W ve slovinské Lipici.
Hned v úvodní den závodů se díky ní hrála česká hymna, když na SILKY
MOVES (foto) zvítězila v úloze FEI pro 6leté koně (84,6%). Šestiletých
byla v Lipici jen trojice, ale i tak bylo příjemné, že Hana a SILKY MOVES
vítězství zopakovali i v pátek. Ve čtvrteční večerní úloze St. Georg pak s
ROCK FOR HIT obsadila 9. příčku (65,684%).
Dvojice koní ROCK FOR HIT a LA FLEURETTE pak startovala i v IM I,
kde v sobotu skončila na 9. resp. 11. místě s 65,895 a 65,368%. ROCK
FOR HIT se objevil i na startu nedělní volné jízdy (IM I) a obsadil
s 67,025% 6. příčku.

Foto J. Bělohlav

Rozsáhlému startovnímu poli 20 dvojic kvalifikace na 51. finále Zlaté
podkovy vévodil ve dnech 3. - 5. června v Brně na Panské Líše Pavel
Vaněk s CRAZY LOVE 1 (JK Ratibořské Hory). Po druhém místě v drezuře
(46,96) již neinkasoval ani v terénu ani na parkuru a s náskokem téměř
10 bodů porazil druhou Radku Dvořákovou na DAMILA (JK Rynárec).
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Pony veekend 
v Martinicích

Tuto sobotu a neděli (11. a 12. června) budou
Martinice patřit pony. Na programu je devět
oficiálních soutěží od úrovně -Z- až do -ST-
a součástí je i Stylšampionát pony 2016. V neděli
pak od 14:00 bude na programu novinka letošní
sezóny Pony Games.

Ve Ctěnicích 
o týden později

Pony soutěže jsou již 12 sezón i náplní závodů
v Praze 9 - Vinoři  v zámeckém areálu ve
Ctěnicích. Původní kalendář počítal s termínem
2. července, ale pro značný souběh pony soutěží
byl termín těchto tradičních závodů přesunut
o týden na 9. července. Na programu budou
ponyhandicapy úrovně -Z- až -L-. Přihlášky
posílejte na jezdec@jezdec.cz

Dvakrát tři hvězdy
Na konci května se konaly za účasti českých

jezdců všestrannosti dvě mezinárodní soutěže
úrovně tří hvězd.

Ve dnech 20. - 22. května se na startu CIC3*
v maďarské Dunakeszi objevili účastníci SJH
2014 z Normandie Martin Maivald a GOMBA.
V konkurenci 15 dvojic skončil český reprezentant
na 11. místě. V Maďarsku byla úspěšnější Eliška
Opravilová na LASING, která zvítězila nad čtyřmi
maďarskými jezdci v CCI2*.

Další tři hvězdy se konaly 27. - 29. května
v polské Baborowce. V úrovni CIC3* se na startu
seřadilo 30 koní včetně našich Miroslava Příhody
(CAPTAIN HERO) a Ivy Badurové (BOUNTY
AMADEUS). Oba naši zástupci si vedli slušně
a obsadili 14. resp. 15 místo.

Českou hymnu zajistil v Polsku Jaroslav Hatla,
který zvítězil na REENMORE ALFIE v úrovni CIC*
před 36 soupeři. Do první desítky se ještě
vešli Eliška Orctová, Mir. Příhoda a Gabriela
Slavíková.

Na počátku května (7. 5.) se v řeckém Kilkisu
konaly poprvé mezinárodni závody ve vytrvalosti
na úrovni CEI*/90km a CEI**/120km. Českou
republiku zastupovala Lucie Kubíková, která žije
od roku 2012 v Řecku, se postarala o to, že se
hrála česká hymna. V soutěži CEI** zvítězila
s koněm MATYÁŠ. Matyáš je desetiletý valach,
plemene Shagyaarab a byl zakoupen v roce 2012
v Jeníkově. Cílem naší reprezentantky je splnit
kvalifikaci na mistrovství světa.
Lucie Kubíková pak ještě v neděli 8. května
zvítězila v národní soutěži na 40 km. Tentokráte
vyhrála se svým druhým koněm 9letým arabským
hřebcem NIKITIS (řecky vítěz).

Ondřej Pospíšil na koni KASJMIR SW
(majitelka Vladimíra Kozáková) zvítězil
4. června v Židovicích v oblastním šam-
pionátu Severočeské oblasti 
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