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ČESKÁ PARKUROVÁ JEDNIČKA ALEŠ OPATRNÝ V OLOMOUCI
Během mítinku Světového poháru J&T Banka CSI3*W Olomouc 2017 se ve dnech 22. až 25. června představí divákům
vedle dalších výborných sportovců také dlouhodobě nejúspěšnější český reprezentant v parkurovém skákání Aleš
Opatrný.
Ten přitom v České republice nestartuje poslední dobou příliš často. Člen českého národního týmu Aleš Opatrný, který je nedílnou součástí
špičkové stáje Czech Equestrian Team, si však i letos našel v nabitém závodním programu cestu do olomouckého Equine Sport Centra, aby se
tam zúčastnil čtvrtého ročníku závodů Světového poháru J&T Banka CSI3*W.
„Do Olomouce se moc těším, závodil jsem tam minulý rok a myslím, že mítink je rok od roku lépe zorganizovaný,“ uvedl Aleš Opatrný ke své
plánované účasti. „Ve vyšších soutěžích se chystám závodit s Idariem, Dimarem a Santorinem,“ prozradil mnohonásobný mistr České
republiky, jaké svěřence do Olomouce přiveze. Doplnil, že využil příležitosti startovat také v túře pro mladé koně a rozšířil sestavu o
šestiletého Forevera a sedmiletého Kaizara.
„Závody v Olomouci jsou pro mě výjimečné tím, že mají vždy vysokou diváckou účast. Publikum nás povzbuzuje, což je skvělé. Mě osobně se
vždy lépe závodí, když vjedu do arény a lidi mi zatleskají a podpoří mě. To mě vždy motivuje a dělá mi to radost,“ popsal Aleš Opatrný pocity,
které má s olomouckým mítinkem spojené. Právě domácí prostředí odlišuje podle jeho slov tyto závody od všech ostatních. A to i těch
nejprestižnějších, jakými jsou CSI5* v rámci Longines Global Champions Tour a Global Champions League, kterých se letos český reprezentant
pravidelně účastní v barvách celku Berlin Lions. „Nedělám rozdíly v týmových soutěžích mezi národním celkem v Pohárech národů a
mezinárodním týmem Berlin Lions v Global Champions League. Pokaždé se snažím naplno bojovat za družstvo, jehož jsem členem a vždy za
ním stojím. Měl jsem třeba obrovskou radost z našeho výkonu v Poháru národů před pár dny v Sopotech, kdy nám těsně uniklo třetí místo, a
za sebou jsme nechali takové národy, jako jsou Belgičané, Britové nebo Irové,“ prozradil Aleš Opatrný, jaký je jeho vztah k týmovým
soutěžím, v nichž nezávodí jen sám za sebe.
Aleš Opatrný je nejvýše postaveným českým jezdcem ve světovém žebříčku Mezinárodní jezdecké federace, který se objeví na olomouckém
kolbišti. Sám však svou pozici v různých žebříčcích a bodováních příliš bedlivě nesleduje. „Občas se na žebříčky podívám, ale není to tak, že
bych je sledoval pravidelně při každé aktualizaci. Když se v nich dobře umístím, tak z toho mám samozřejmě radost. Důležitější však je, aby
koně byli zdraví. Když jsou v dobré zdravotní kondici, přichází pak i dobré výkony, potažmo body do různých žebříčků a seriálů. Každopádně
jsem opravdu moc rád, že mám díky Czech Equestrian Teamu možnost startovat v tak prestižní světové sérii, jako je Global Champions Tour a
Global Champions League. Samotná účast je pro mě maximální motivací,“ popsal matador české skokové reprezentace. V Olomouci bude pro
Opatrného největší hnací silou tradičně skvělá divácká kulisa a atmosféra. „Budu se snažit podat co nejlepší výkony a budu přát samozřejmě
hodně úspěchů i ostatním českým jezdcům, abychom domácí fanoušky potěšili a nabídli jim kvalitní sportovní podívanou,“ dodal na závěr
Aleš Opatrný.
Podrobnosti o programu mezinárodních skokových závodů J&T Banka CSI3*W Olomouc najdete na internetových stránkách s adresou
www.csiolomouc.cz.
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zkratka CSI3*-W: concours de saut international – mezinárodní skokové závody kat. 3 hvězd (1 až 5 hvězd) se soutěží zařazenou do světového
poháru – W (world), další zkratky: J (junioři), YR (young riders – mladí jezdci), YH (young horses – mladí koně)
ESC Olomouc – jezdecký areál Equine Sport Center v Olomouci Lazcích uvedený do provozu v roce 2013
J&T Banka – generální partner závodů

