Tisková informace, Olomouc – 20. 6. 2017

OPATRNÝ SE POKUSÍ OBHÁJIT VÍTĚZSTVÍ V GP OLOMOUCE
Ve středu 20. června dorazili do dějiště Světového poháru v parkurovém skákání necelé tři stovky koní a
zhruba poloviční počet jezdců. Od čtvrtka je pro ně připraveno 18 soutěží v šesti túrách. Největší domácí
jezdeckou hvězdou je Aleš Opatrný…
Pro dlouholetou českou parkurovou jedničku je sice v letošním roce stěžejní účast na závodech Global Champion League, při nichž reprezentuje
s Annou Kellnerovou a dalšími třemi zahraničními kolegy tým Prague Lions, přesto si našel ve svém nabitém programu čas pro účast na
parkurovém Světovém poháru v Olomouci. Na loňský ročník ostatně má ty nejlepší vzpomínky, neboť v Grand Prix nenašel přemožitele.
„Je to příjemný pocit, když člověk rok zpátky vyhraje Velkou cenu a přijíždí na to samé místo. Nevím, kolik diváků přijde letos, ale tady ta
návštěvnost je vždy skvělá, a na to se moc těším,“ uvedl Aleš Opatrný. Dimara, s nímž před rokem triumfoval v hlavní soutěži, letos v Olomouci
sedlat nebude, ale v nejnáročnější tříhvězdové kategorii bude mít hned tři nadějné koňské svěřence. „Přivezl jsem jednoho sedmiletého do túry
pro mladé koně, dále dva devítileté a jednoho osmiletého do kategorie CSI3*W. Uvidím, jak budou ve čtvrtek skákat, a podle toho je nasadím do
dalších soutěží.“
Olomoucký mítink se tradičně těší z velkého množství diváků, kteří jsou navíc v těsné blízkosti kolbiště. Pro řadu koní i jez dců to může být
nezvyklé, ale nejen domácí jezdci si elektrizující atmosféru velmi užívají. „Mě to vždy motivuje, protože když diváci přivítají jezdce v kolbišti
potleskem, tak mě to vždy potěší, a ještě víc motivuje k maximálnímu výkonu. Takže pro mě je to velké plus.“
Aleš Opatrný díky pravidelné účasti v prestižní sérii Global Champions má možnost porovnávat závodiště v Olomouci s arénami hostící skokové
soutěže té nejvyšší úrovně. Kolbiště Equine Sport Centra dle jeho slov patří mezi ta velmi kvalitní, i když zdaleka nepatří mezi ta největší.
„Samozřejmě jsem projel kus světa a vždy jsem měl pocit, že zdejší kolbiště je hodně malé, ale poté, co jsem jezdil častěji po závodech Global
Champions Tour, tak musím říci, že olomoucké kolbiště je dostatečně velké,“ konstatoval s úsměvem Opatrný.
Stavitelem parkurů je již druhým rokem německý course-designer Peter Schumacher, na jehož kurzy Aleš Opatrný pěje chválu. „Již minulý rok
tady stavěl a jeho kurzy hodnotím velmi pozitivně.“ A jaké jsou ambice české parkurové jedničky pro vrcholnou soutěž pátého ročníku J&T BANKA
CSI3*W Olomouc? „Letos v Olomoucí nemám ty nejzkušenější svěřence, jsou to všechno poměrně mladí koně, takže obhajoba bude těžká.
Kdybych se probojoval do rozeskakování, tak by mi to udělalo velkou radost,“ uzavřel Aleš Opatrný.
Podrobný program závodů najdete na adrese www.csiolomouc.cz, kde bude možné také po všechny čtyři dny sledovat živé internetové vysílání.

Kontakt pro novináře: Josef Malinovský (PR manager J&T BANKA CSI-W Olomouc), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315
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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

