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Západočeská energetika se
připravuje na volný trh

a pečuje o své zákazníky

·éf ZâE propadl kouzlu 
koÀského sedla

Ve dnech 31. 8. -
2. 9. 2001 pořádá
Jezdecký klub Slavia
VŠ Plzeň již po osmé
jezdecký concours
s mezinárodní účastí
„Cena Plzně 2001“-
CSN. V uplynulých
letech si tato akce
získala značnou
prestiž v celé ČR a je
stále častěji obsazo-
vána i zahraničními
stájemi.

Generálním part-
nerem letošního roč-
níku je akciová spo-
lečnost Západočes-
ká energetika (ZČE)
se sídlem v Plzni,

která převzala záštitu zejména nad jednou z dílčích
soutěží - tzv. Malou cenou města Plzně, skokovou sou-
těží st. „S“ s následným finále pro 10 nejlepších jezdců
ze základního kola.

ZČE je dominantním dodavatelem elektřiny v západních
Čechách, dnes v Plzeňském a Karlovarském kraji. Součas-
ně je i vlastníkem a provozovatelem distribuční sítě. Na
území o rozloze 10 836 km2 zabezpečuje dodávku elektři-
ny pro cca 0,5 mil. zákazníků, zaměstnává asi 1400 lidí.
Historické kořeny firmy sahají až do roku 1919. Od září
1999 stojí v čele ZČE jako generální ředitel a předseda
představenstva Ing. František Šůcha, kterého jsme požá-
dali o krátký rozhovor.

● Brzy nastane v Česku konkurence i v elektroener-
getice, budeme si moci svobodně volit svého
dodavatele elektřiny. Jak se na volný trh připravu-
je ZČE?

„Velmi usilovně. Bylo by to na dlouhé povídání, ale snad
za nejdůležitější považuji kvalitativní posun ve vztazích

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ

MD013 - JK TJ Slavia VŠ Plzeň + EQS spol. s r.o.
Plzeň - České údolí, P.O. box 44, 320 94 Plzeň

tel. 019/7423697, fax.019/7243475, mob. 0602-452935
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1) Základní údaje
1.1. Pořadatel - JK TJ Slavia VŠ Plzeň, P.O. box 44, 320 94 Plzeň
1.2. Datum konání - 31.srpna - 2.září 2001
1.3. Místo konání - jezdecký areál TJ Slavia VŠ Plzeň, České údolí
1.4. Skokové kolbiště - 70 x 70 m, povrch písčitý
1.5. Drezurní obdélník- x x x
1.6. Opracoviště - 40 x 90 m, povrch písčitý
1.7. Funkcionáři závodů
- ředitel - Jan Fišer
- tajemník - Jan Stroner
- hlavní rozhodčí - Ing.Jaroslav Formandl
- technický delegát- Ing.Jan Šíma
- autor parkurů - Zdeněk Krpela, Václav Němec

2) Technické údaje
2.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis
2.2. Soutěže:

Soutěž č.1: Skoková soutěž st. „Z“, přístupno pro seniory na koních startují-
cích 1. a 2. rokem. Děti, junioři a mladí jezdci na koních bez omezení.
Startovní pořadí společné. Děti budou vyhodnoceny zvlášť.
Rozhodování dle tab.A, čl. 238.3.AM3

Soutěž č.2: Skoková soutěž st. „ZL“
Rozhodování dle tab. A, čl.238.2. A2, bez rozeskakování

Soutěž č.3: Skoková soutěž „Dvoufázové skákání“
1.fáze - 8 překážek, 9 skoků do 120 cm, rychlost 350 m/min.
2.fáze - 4 překážky, 5 skoků do 130 cm, rychlost 350 m/min.
Rozhodování dle čl. 284 s uplatněním bodu 2.3., bez rozeskakování

Soutěž č.4: Skoková soutěž st. „S“
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.3.AM5 

Soutěž č.5: Skoková soutěž st. „ST“
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.3.AM5 
Soutěž vybraná k udělení prémií za kontrolu dědičnosti v chovu koní

Soutěž č.6: Skoková soutěž „Mini-maxi“ při umělém osvětlení
Základní výška 130 cm, zvyšování po 10 cm, jeden opravný pokus.
Rozhodování dle čl. 272.*3.

Soutěž č.7: Skoková soutěž „Stupňovaná obtížnost“
10 překážek do 140 cm, poslední překážka alternativní skoky - žolík
Rozhodování dle čl. 279, na čas, bez rozeskakování

Soutěž č.8: Dvoukolová skoková soutěž st. „S“ - „Malá cena města Plzně“
1. kolo rozhodováno dle tab. A, čl. 238.2.A2, není samostatná soutěž.
2. kolo přístupno pro 10 nejlepších z 1. kola (zkrácený parkur do
do 140 cm) 
Rozhodování soutěže dle čl. 283 s uplatněním bodu 3.1.

Soutež č.9: Skoková soutěž st. „T“ - „Velká cena města Plzně“
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.3.AM5 
Soutěž vybraná k udělení prémií za kontrolu dědičnosti v chovu koní
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2.3. Předběžný časový program:
pátek 31.8. 2001 9.00 -13.00 prezentace pro soutěž č. 1. a 2.

15.00 soutěž č. 1. a 2.
sobota 1. 9. 2001 6.00  - 8.30 prezentace pro soutěž č. 3.

10.00 soutěž č. 3.
12.00 ukončení prezentace pro soutěže č. 4. a 5.
14.00 soutěže č. 4. a 5.
18.30 ukončení prezentace pro soutěž č. 6.
20.30 soutěž č. 6.

neděle 27.8.2001 6.00-8.30 prezentace pro soutěž č. 7.
11.00 soutěž č. 7
11.00 ukončení prezentace pro soutěže č. 8. a 9.
13.00 soutěže č. 8. a 9.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu
došlých přihlášek a omezení počtu startujících v jednotlivých soutěžích vyjma
prémiovaných soutěží.

3) Všeobecné údaje
3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: 
EQS spol. s r.o., P.O. box 44, 320 94 Plzeň do 15. 8. 2001
3.2. Uzávěrka konečných přihlášek: 25. 8. 2001
3.3. Peněžitá plnění:
Startovné pro soutěže č.1. a 2. 200,- Kč za každého přihlášeného koně bez ohledu
na počet startů.  Pro soutěže č.3. a 6. 400,- Kč za každý start.
Pro soutěže č. 4, 5, 7. a 8. 600,- Kč za každý start.
Pro soutěž č. 9.  1000,-Kč za každý start.
Startovné a poplatek za ustájení je nutno uhradit složenkou do 25.8.2000 a dokladem
o zaplacení se prokázat při prezentaci.
3.5. Předběžná prezentace: Účastníci závodů jsou povinni provést předběžnou
prezentaci před vstupem do areálu na místě k tomu vyhrazeném. Bez této před-
běžné prezentace nemůže pořadatel koně ani jejich doprovod vpustit do areálu.
3.4. Prezentace: v kanceláři v areálu JK dle časového rozpisu.
3.5. Technická porada: nekoná se
3.6. Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Je možno obrátit se na ubytovací kapacity.
3.7. Ustájení: pořadatel zajišťuje v boxech na základě došlých přihlášek v areálu závo-
diště od 30. 8. do 3. 9. 2001, v boxech s předností pro hřebce. Poplatek za box
300,- Kč/den.
3.8. Stelivo a krmivo: ve stáních i boxech jsou piliny. Slámu ani krmivo pořadatel neza-
jišťuje.
3.9. Vykládací rampa je vně areálu.
3.10. Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech:  pořadatel nehradí

4) Veterinární předpisy
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před
vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
pokyny.

5) Poskytované služby
5.1. Lékařská služba- MUDr. Libuše Stronerová
5.2. Veterinární služba - MVDr. Ladislav Kuncl
5.3. Podkovářská služba - Václav Vladař proti úhradě

6) Ostatní ustanovení
6.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.2. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty
předmětů a jejich poškození.
6.3. Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
6.4. Ceny: finanční ceny dle čl. 128.1 VP v rozdělení dle tabulky.

Děti v soutěži č. 1 - věcné ceny pro umístěné na prvních třech místech.

6.5. Sekretariát závodů bude umístěn v kanceláři v areálu JK od pátku 25. 8. 2001 od
12.00 hod.

7) Schválení rozpisu
Rozpis schválen OJS dne: 4. 2. 2001

s našimi zákazníky. Zřídili jsme pozice obchod-
ních zástupců pro největší klienty, převedli většinu
obsluhy z obchodních kanceláří na zákaznický
servis centrálního telefonního pracoviště a inter-
netu, zvýšili a zrychlili jsme dostupnost nabíze-
ných služeb. Do třetího tisíciletí jsme vstoupili
s jasně formulovanou strategií s cílem dosáhnout
plné konkurenceschopnosti v prostředí svobodné-
ho trhu. Chceme trvale patřit k nejlepším energe-
tickým společnostem v zemi. Za touto zdánlivou
frází se skrývá spousta usilovné práce. V praxi to
znamená poskytovat jen nadstandardní služby,
spolehlivě dodávat energii, individuálně přistupo-
vat k zákazníkům, chovat se ohleduplně k životní-
mu prostředí, neustále zvyšovat kvalif ikaci
zaměstnanců.“

● Proč podporujete právě soutěž v parkuro-
vém skákání?

„Naše společnost podporuje řadu aktivit během
celého roku. Chceme i tímto způsobem přispívat
ke  kvalitě života na území, kde podnikáme. Část-
ky, které každoročně vynakládáme na naše spon-
zorské a reklamní aktivity, dosahují řádu milionů
korun. A proč pomáháme i Ceně Plzně? Jedná se
o významnou sportovní i společenskou událost,
která si získává stále vyšší renomé. A přiznávám,
že mám ke koním osobně velmi vřelý vztah. Kouz-
lo sedla jsem poznal poprvé při svém pracovním
pobytu v USA. Od té doby se mi bohužel z nedo-
statku času podařilo vyjet si na koni jen několikrát,
ale těmto nádherným zvířatům jsem již zcela pro-
padl.“ 

Západoãeská energetika, a.s.
generální partner mezinárodního

jezdeckého concoursu
Cena Plzně 2001

ZČE, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, 
tel. 019/ 700 1111, fax 019/ 700 2008, 

E-mail: info@zce.cz, www.zce.cz

Umístění: 1 2 3 4  5 6 7 8 9  CELKEM 

Soutěž č.1 1000 800 600 400 200  - - - - 3000.-Kč
Soutěž č.2 1200 1000 800 600 400  - - - - 4000,-Kč
Soutěž č.3 1500 1300 1000 700 500  - - - - 5000,-Kč
Soutěž č.4 5000 4000 3000 2000 1000 -  - - - 15000,-Kč
Soutěž č.5 10000 10000 8000 6000 4000 2000  1000 1000 1000 
Trenér 2000   45000,-Kč
Soutěž č.6 6000 5000 4000 - -  - - - -  15000,-Kč
Soutěž č.7 6000 4000 3000 2000 1000 800 600 600 - 18000,-Kč
Soutěž č.8 10000 10000 8000 6000 4000 2000  1000 1000 1000 
Trenér 2000  45000,-Kč
Soutěž č.9 10000 10000 10000 10000 6000  5000 4000 3000 2000 
Trenér 10000 10000 5000
Jezdec 10000 5000   100000,- Kč

CELKEM: 250000,- Kč


