
XV. roãník                       ãíslo 17 31. 8. - 13. 9. 2007

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

ME 2007 Mannheim

(Pokračování na str. 2)

Celkem padesát sedm tisíc diváků se vystřídalo
v mannheimském jezdeckém areálu kde se od
15. do 19. srpna soutěžilo o evropské skokové titu-
ly. Mistrovství Evropy zde bylo už před deseti lety
a tehdy zvítězilo v obou hlavních kategoriích
Německo. Ani letos neočekávala domácí veřejnost
nic jiného. Pro pamětní medaili si přišel také první
evropský šampión z roku 1957, dnes 81 letý Hans-
Günter Winkler. Denní vstupenka stála od 11 do 66
EUR, permanentka, včetně sobotního galapředsta-
vení 129 až 272 EUR.

Všichni jezdci si velice pochvalovali pružný
povrch pískového kolbiště, který nijak neovlivnila ani
páteční průtrž mračen. Velmi výraznou osobností
byla stavitelka parkurů. Dvaapadesátiletá Christa
Jung, stavitelka s mezinárodními zkušenostmi
a v civilu učitelka základní školy v nedalekém Bad
Wimpfen, je historicky první ženou, která stavěla
evropské parkury. Nápadité skoky navrhovali stu-
denti mannheimské výtvarné školy.

Obtížnost kurzů letošního šampionátu lze rozdělit
do dvou částí. Honební skákání mělo alternativu,
která umožňovala i reprezentantům méně jezdecky
vyspělých zemí vyrovnat se s trasou se ctí, byť za
cenu delšího času. Lehčí bylo i první kolo Poháru
národů, které přešlo bez chyby na překážce 34
účastníků. Ve druhém kole, kam už postoupilo jen
prvních deset týmů a jen ti nejlepší jednotlivci, byly
překážky zvýšeny a rozšířeny. Oba finálové parkury
už byly na nejvyšším stupni obtížnosti.

První kvalifikací bylo tradičně honební skákání. Na
startu se představilo sedmdesát osm koní z dvaceti
šesti zemí. Po zajímavém průběhu obsadila nejvyšší
příčku švýcarská amazonka Christina Liebherr na
12letém L. B. NO MERCY (Libero). Druhý skončil
Ludger Beerbaum se 16letým veteránem GOLDFE-
VER (Grosso Z), třetí čerstvý vítěz z Bratislavy Raku-
šan Stefan Eder s běloušem CARTIER PSG (Can-
tus). O tři vteřiny za vítězkou zaostala na čtvrté příčce
Meredith Michaels-Beerbaum se 14letým SHUT-
TERFLY (Silvio I). Vůbec nejrychlejší čas měla Irka
Jessica Kürten na 11leté CASTLE FORBES LIBER-
TINA (Libero), ale jedno shození ji odsunulo na páté
místo. Velmi pěkný parkur předvedl také náš repre-
zentant Aleš Opatrný s 12letým hřebcem
CARTOUCHE (Carbid). V dobrém čase, ale s chybou
obsadil dvacáté páté místo. I tak byl po přepočtu časů
jen 3,96 bodu od vítězky. Bodové rozdíly byly mini-
mální, ve dvou chybách bylo 51 jezdců. Pět jezdců
tuto soutěž nedokončilo. Mimo jednoho Řeka, Bulha-
ra a Poláka, byl pro dvojí zastavení před dvojskokem
extravagantních zdí představujících tančící delfíny,
vyloučen snad největší favorit celého šampionátu
Marcus Ehning, na 10leté NOLTES KÜCHENGIRL
(Lord Z). Bohužel také naše reprezentantka Veronika
Macánová s 11letým valachem POMPÖS (Phantom).

Časy z honebního skákání byly přepočteny také
do soutěže družstev. Nejméně bodů si do Poháru
národů i přes výpadek Marcuse Ehninga přinesli
domácí reprezentanti 5,18. Druzí Švýcaři měli 7,13
a třetí byli Holanďané se 7,37 bodu. Čtvrtý tým Vel-
ké Britanie inkasoval 9,43 bodu.

Parkur 1. kola Poháru, jak jsme předeslali, byl
postaven velmi korektně a nedělal většině jezdců
problémy. Obtížnost byla hlavně ve velmi přísném
časovém limitu. První dva týmy si nepřipsaly žádný
bod, Britové, Švýcaři, Švédové, Norové a Belgičané
jen jeden a Italové dva body. Překvapením této sou-

těže bylo, že zahajovací výpadek NOLTES
KÜCHENGIRL nebyl náhodný. Ke zděšení publika
byla dvojice znovu, tentokrát před trojskokem po
dvojím zastavení vyloučena. Zbylí tři němečtí repre-
zentanti si však, i pod tíhou vědomí že už nesmějí
udělat chybu, vedení v soutěži udrželi.

Podruhé se přes parkur bohužel nedostal ani náš
POMPÖS a i ve svém druhém startu byl pro dvojí
zastavení vyloučen. Nedařilo se ovšem ani našemu
nejzkušenějšímu reprezentantovi Alešovi Opatrné-
mu. CARTOUCHOVA forma z prvního parkuru byla
pryč a po třech shozeních a jednom zastavení inka-
soval náš jezdec 19 trestných bodů a v další soutěži
už nepokračoval. V konečném pořadí byl klasifiko-
ván na šedesátém pátém místě.

Druhé kolo Poháru národů se jelo následující den
na stejné trase ale zvýšených překážkách a hned to
bylo znát. Co se nezměnilo, byla chuť, nebo lépe
řečeno nechuť bavorské klisny NOLTES KÜCHEN-
GIRL. Přes Ehningovu enormní snahu, skončila
před stejným skokem jako v prvním Pohárovém
kole. Němci znovu, už po třetí jeli ve třech a tento-
krát si už čtyři body připsali. Náhodná Ahlmannova
chyba je tak stála zlatou medaili. Překvapivými vítě-
zi se, skoro ve stejné sestavě jako loni na MS
v Cáchách, stali Holanďané, kteří si po výsledku
z honebního skákání už nepřipsali ani bod. Nováček
týmu, syn stříbrného medailisty z OH Sydney,
23letý Vincent VOORN s 10letým běloušem
AUDI’S ALPAPILLON-ARMANIE (Aldato), a loňští
světoví šampióni, Jeroen Dubbeldam na BMC UP
AND DOWN (Ohio), Albert Zoer na OKOIDOKI
(Jodokus) a Gerco Schröder na hř. EUROCOM-
MERCE BERLIN (Cassini I), dokončili s celkovým
výsledkem 7,37 bodu.

Statečný výkon podali sříbrní Němci jezdící,
výpadku Marcuse Ehninga, pod obrovským tlakem.
Trojice Christian Ahlmann na CÖSTER (Calato),
Meredith Michaels-Beerbaum na SHUTTERFLY
(Silvio I) a Ludger Beerbaum na GOLDFEVER
(Grosso Z) dokončila s 9,18.

Na třetí místo se propracovala po skvělém dru-
hém kole Velká Británie v osvědčené sestavě ze
Superligy: Michael Whitaker na SUNCAL PORTO-
FINO (Habsburg), David McPherson na PILGRIM II
(Polydor), Ellen Whitaker na LOCARNO (Lord Cali-
do) a John Whitaker na PEPPERMILL (Burggraaf) -
15,43. Smutní byli čtvrtí Švýcaři, měli 18,13 bodu,
páté Švédsko 19,65, šesté Norsko 22,26. Následo-
vala Itálie, Španělsko, Ukrajina a Belgie. Medaile
předávala prezidentka FEI, půvabná princezna
Haya. Publikum pod dojmem událostí zatleskalo
vítězům a bylo vděčné i za stříbrnou medaili.

I Ludger Beerbaum byl spokojený. „Šampionát
byl pro Německo úspěšný. My jsme neztratili zlato.
My jsme získali stříbro, které bylo za těchto okol-
ností úspěchem“ vysvětloval pohromu, která posti-
hla domácí tým . „Německo by nemělo být země,
která vždy vyhraje. Sport je otevřený a v tom je ta
krása, vzrušení a napětí.“ Prvních šest týmů se kva-
lifikovalo na OH do Hong Kongu.

Po dni odpočinku nastoupilo dvacet pět nejlep-
ších jednotlivců do velkého finále. Z první pozice
stále Christina Liebherr (0), druhý Ludger Beer-
baum (1.11), třetí Meredith Michaels-Beerbaum
(1.54), čtvrtý Vincent Voorn (2.01), pátý Jeroen
Dubbeldam (2.24), šestý Jos Lansink (2.42). Sedm-
náctý byl Albert Zoer (7.08). V jedné chybě bylo
sedm jezdců, ve dvou chybách už dvacet.

V prvním kole stálo dvanáct překážek a patnáct
skoků až 160 cm vysokých, oxery byly 180 cm širo-
ké. Startovalo se v obráceném pořadí a při nepatr-
ných bodových rozdílech byla každá chyba osobní
tragedií. Osm bodů pro Vincenta Voorna hned zna-

Meredith Michaels-Beerbaum - SHUTTERFLY 

Foto K. Dvořák
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menalo propad o osm míst. Shozené překážce se
neubránil ani Jeroen Dubbeldam. Ludgera Beerbau-
ma stála jedna chyba v tomto kole, zopakování tri-
umfu před deseti lety s Ratinou Z. Také dosud
vedoucí Christinu Liebherr psychicky rozhodila první
shozená překážka v konkuru tak, že v závěrečném
kole po hrubé chybě spadla do širokého tripelbaru
a těsně před koncem ze soutěže odstoupila. To ale
poněkud předbíháme.

Do vedení po 1. finálovém kole se dostala Mere-
dith Michaels-Beerbaum, na druhé místo Jos Lan-
sink a na třetím se vynořil sto sedmdesátý třetí jez-
dec na světovém žebříčku, Nor Morten Djupvik.
Nakonec nešťastná Christina Liebherr byla zatím
čtvrtá a Ludger Beerbaum pátý.

Pro poslední kolo bylo připraveno deset překá-
žek, dvanáct skoků, které dosahovaly 165 cm
a oxery byly široké až dva metry. Čas byl vražedný
a celková obtížnost asi nejvýše myslitelná. Z deva-
tenáctky nejlepších evropských jezdců byli čtyři
bezchybní a dva s jedním bodem. Osm jezdců se
nevešlo do časového limitu.

Morten Djupvik na 9letém hř. BESSEMEINDS
CASINO (Cash) zde udělal jediné dvě chyby od
začátku šampionátu a obsadil konečnou desátou
příčku s 11,55 body. První chybu až na tomto par-
kuru udělal také Florian Angot (FRA) s hř. FIRST
DE LAUNAY (Laudanum). Skončil devátý - 10,76.
Jednu překážku tady shodil také Christian Ahlmann
na CÖSTER. S celkovým kontem 10,53, osmé mís-
to. Sedmý Olivier Guillon s hř. IONESCO DE
BREKKA (Dollar du Murier) 10,50, Jeroen Dubbel-
dam na BMC UP AND DOWN i v tomto kole s chy-
bou - 10,24, šestá příčka. Pátý byl veterán John
Whitaker na PEPPERMILL 9,98. Po pomalejším
začátku se na čtvrté místo bezchybnými výkony
propracoval Albert Zoer na OKIDOKI - 7,08.

A pak již přišli na řadu medailisté. Bronzovou si
nakonec odvezl Ludger Beerbaum na GOLDFEVER
- 5,11. Stříbrný byl světový šampion Jos Lansink
(BEL) s běloušem AL-KAHEEL CALVALOR CUMA-
NO - 3,42. Evropské zlato získala rodilá Američanka
Meredith Michaels-Beerbaum s hanoveránem
SHUTTERFLY s celkovými 1,54 bodu.

Meredith byla velmi šťastná. „Je to sen, který se
mi splnil. Když jsem v roce 1988 v Cáchách jako
malá, prvně viděla evropský sport té nejvyšší kvali-
ty, tak jsem si strašně přála jezdit s nimi. A dnes tu
stojím, Ludger na jedné a Jos na druhé straně

Trojice medailistů letošního ME: zleva Jos
Lansink (BEL), Meredith Michaels-Beerbaum
a Ludger Beerbaum (oba GER)

a oba jsou o stupínek níž, to je ten nejúžasnější
pocit.“ Meredith Michaels-Beerbaum se narodila
před třiceti třemi lety v Kalifornii, měří 160 cm a váží
50 kg. Je vdaná za Ludgerova bratra Marcuse.

Jos byl také pochopitelně potěšený svojí medailí.
„Já vím, že Cumano není nejrychlejší kůň ale
neshodili jsme jedinou překážku a já jsem velmi
šťastný za stříbrnou medaili. Prakticky nic se měnilo
v Cumanově přípravě od velkého úspěchu
v Cáchách. Od začátku roku, připouštěl a šampio-
nát jsou páté závody na kterých startoval.“ Tři jezdci
neshodili po celý šampionát žádný skok. Kromě
Meredith, také Jos Lansing a Albert Zoer.

O dojmy z Mannheimu jsme požádali i Veroniku
Macánovou: „V každém případě jsem přesvědčena,
že POMPÖS je kůň, který je schopen soutěže tako-
vé obtížnosti dobře zvládnout. Všechny chyby přičí-
tám sobě a z letošního šampionátu si tak přináším
zcela zásadní poznání. Bez stálé a opakované účas-
ti v těžkých západoevropských soutěžích se nemá
cenu snažit o úspěšné zvládnutí evropského či svě-
tového šampionátu. Věřím, že můj výkon by byl zce-
la jiný, pokud bych nebyla vystavena takové obtíž-
nosti ojediněle a po dlouhých intervalech. Nechci se
vymlouvat, ale v letošním roce jsem zůstala ve
svých zahraničních ambicích osamocena. Po neús-
pěchu družstva v Linzi již nikdo v zahraničí startovat
příliš nechtěl. Po Mannheimu si tak plně uvědomuji,
že pro přípravu na ME byla moje osamocená účast
v Poznani a Bratislavě skutečně velmi málo. Roz-
hodně však neodjíždím nějak hrozně zdeprimovaná
a i tento start byl pro mě zkušeností.“

Tolik tedy Veronika Macánová a co dodat závě-
rem? Neúspěch našich reprezentantů by si zaslou-
žil jistě hlubší rozbor, ale docela se nabízí otázka,
jakou asi vypovídací hodnotu mají výsledky
v našich Velkých cenách, na republikovém mistrov-
ství, či v soutěžích Českého poháru, když pak kon-
frontace se zahraničím dopadá tak jak dopadá.
Nezbývá než konstatovat, že po loňském zablýsk-
nutí na časy a následném výprodeji koní se nám
jezdecká Evropa stále víc vzdaluje.

Podrobnosti naleznete na www.em2007.de
Václav Dvořák, Mannheim

CDI W/CDIJ 
Mariánské Lázně
Letním vrcholem drezurní sezony je tradičně

CDI v Mariánských Lázních. To letošní se konalo
17.-19. srpna a opět dokázalo, že Mariánské Láz-
ně jsou pro zahraniční jezdce přitažlivé. Že dělají
v jezdeckém areálu U Krakonoše „svoje“ závody
dobře, dokazují každoročně skutečně atraktivní
dvojice a i letos měly „Mariánky“ své hvězdy.

V nejtěžší skupině to určitě byla Běloruska Irina
Lis na PROBLESK, která byla favoritkou, ale vyni-
kající pověst provázela i v Německu žijící Ameri-
čanku Catherinu Haddad. Slavné jméno přivezla
do Lázní i dcera olympijské vítězky z OH v Mosk-
vě rakouská Victoria Max-Theurer. Česká dvojice
se v úrovni GP podle očekávání neobjevila a stej-
ně jako v Brně mohli čeští příznivci drezury fandit
pouze u nás žijícímu Ukrajinci Alexandrovi Onopri-
enkovi na ARCON. Ve střední rundě (St. Georg -
IM I) jsme měli zástupců pět, resp. čtyři, když
Michaela Habásková startovala se dvěma koňmi.
Junioři dorazili k CDIJ čtyři a německý Franz Tri-
schenberger se dvěma koňmi.

Zlaté české ruce useknout
A právě juniorská soutěž byla nejvíce pozna-

menána nepříjemností, kterou bohužel zažil již
nejeden pořadatel. I když byl německý jezdec po
prvním dni nejenom předpokládaným, ale již
i prověřeným favoritem a převyšoval naše juniory
o cca 7%, v noci z pátku na sobotu byl i on jed-
ním z postižených jezdců, kterým zmizela z bez-
pečnostní agenturou nedbale hlídané stáje sedla.
Zatímco jiní jezdci měli přeci jen poněkud více
času na zapůjčení náhradní výstroje, Franz Tri-
schenberger měl startovat hned po osmé hodině.
Nestihnul tak prekérní situaci vyřešit a ke druhé-
mu kvalifikačnímu kolu nenastoupil a tudíž nemo-
hl startovat ani v nedělní volné jízdě. I když jsme
díky tomu připsali na české konto dvě vítězství,
domácí pořadatelé jistě prožili velmi trapné chvíle
a sobotní program byl tímto incidentem velmi
poznamenán.

Ve střední obtížnosti po zahajovacím prvenství
Němky Nicole Glaser-Käppeler na SCHABOS
dvakrát zvítězila Catherine Haddad z USA na FRI-
DO a stejná jezdkyně byla na CADILLAC první
i v zahajovací úloze (-IM II-) nejtěžší rundy.

RICCO a kočárek
Ve střední obtížnosti jsme také nejvíce čekali, jak

se evropské konkurenci postaví naše dvojice. Ten-
tokrát jsme nemohli očekávat útok na nejvyšší příč-
ky, protože naše jednička Hana Pelikánová ohlásila
sportovní přestávku. Tu má na svědomí těhotenství
a tajemství není již ani její sňatek s Tomášem
Vašárym.

O to kdo bude lepší se tak utkali Michaela
Habásková (SURVIVAL a SAPIENS K), Libuše
Půlpánová (DAF ONDRÁŠ), Šárka Charvátová
(PASCOLINI) a domácí Michaela Nágrová (COM-
PAS-K). Mezi téměř dvěma desítkami startujících
se však naše jezdkyně potkávaly ve středu výsled-
kových listin.

Grand Prix
Světový pohár přinesl do ČR opět pasáž a piaf.

Tři kola měla tři vítěze a vedle již zmíněné Catheri-
ne Haddad se v sobotu (GP B) radovala Irina Lis
a PROBLESK a na závěr (GP Kür) pak i Victoria
Max-Theurer na SALIERO OLD. Alexander Onopri-
enko mezi 15 nejlepších do nedělního Kür nepo-
stoupil.

O dojmy z CDI jsme požádali Renatu Habás-
kovou: „I přes nepříjemnost s krádeží sedel si
myslím, že pořadatelé zvládli organizačně závody
velmi dobře. Vše bylo na výrazně lepší úrovni než
při národním šampionátu. Skvěle fungoval výsled-
kový servis, rozhodčí sbor a celá organizace závo-
dů. Kritice byly pořadatelé vystaveni opět pouze
za malé boxy. Pokud mám hodnotit sportovní úro-
veň, je zřejmé, že zahraniční jezdci, vedle svých
jezdeckých dispozicí disponují i výrazně lepšími
koňmi. Zatímco na prvním musíme a můžeme stá-
le pracovat, to druhé pravděpodobně v nejbližších
letech výrazně změnit nedokážeme.“

Podrobné výsledky naleznete na www.jsml.cz

Nabízím výrobu 
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Foto K. Dvořák

Hvězdné CSIO
Jmenovité přihlášky pro

blížící se CSIO dávají tušit
skutečně zajímavou spor-
tovní podívanou. Vedle
nominované třicítky čes-
kých jezdců, ve které
dostanou příležitost i naši
nejlepší junioři a mladí

jezdci, se do Prahy chystají i skutečně evropsky
a světově proslulí jezdci.

Pro soutěž Poháru národů je zatím hlášeno
15 týmů a jednotlivce vysílá do Prahy 19 států.
Vedle celé středoevropské špičky, ve které
nechybí ani loňský vítěz Maďar Balast Horváth, to
však budou i elitní jezdci z prvé stovky světového
žebříčku jako např. Švédka Tina Lund či irský
jezdec Cian O’Connor.

Do Prahy dorazí i medailisté z letošního mist-
rovství Evropy mladých jezdců ve francouzském
Auvers stříbrný Ital Emanuelle Gaudiano nebo
bronzová Gemma Plumley. Slavná jména přive-
zou příslušníci proslulých rodin jako např. William
Whitaker (GB) či bratr současné světové jedničky
Johannes Ehning (GER). Na tohoto jezdce jsme
navíc zvědavi i proto, že se objeví v sedle české-
ho PINOT GRIGIA (Mustang Havířov). Německý
tým posílá do Prahy silnou ekipu a nastoupí za ní
např. i Sören von Rönne. V každém případě se
mají diváci na co těšit a kompletní seznam startu-
jících naleznete na: www.csio.cz

Dance and Jump na molu
Obchodní společnost Dance and Jump připra-

vilo pro návštěvníky i závodníky CSIO módní
přehlídku jezdeckého oblečení s nejnovějšími
kolekcemi pro podzim a zimu tohoto roku. Mode-
ly budou předvádět i finalistky soutěží Miss ČR.
Show bude moderovaná v češtině a v angličtině
návštěvníci jej budou mít možnost vidět celkem
třikrát. Jednou v sobotu mezi finále Malé Tour
a kvalifikací na ČSOB GP a podruhé mezi kvalifi-
kací ČSOB GP a skokem mohutnosti. V neděli
bude přehlídka před ČSOB Velkou cenou Prahy.
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MČR pony - Pardubice
Nádherné prostředí pardubického závodiště,

skvělé počasí a perfektně připravený tým přivítal ve
dnech 10. - 12. srpna účastníky MČR pony v drezu-
ře a parkurovém skákání. Do Pardubic přijelo cel-
kem 90 koní. Děti si rozdělovaly medaile v jednotli-
vých disciplínách vždy ve třech kategoriích podle
věku závodníka a kohoutkové výšky pony. V 1. ka-
tegorii startují děti 8-12 let na ponících S + A, tedy
do kohoutkové výšky 135 cm, ve 2. kategorii děti
8-12 let na pony do 148 cm a ve 3. kategorii děti ve
věku 13-16 let na pony do 148 cm.

Závody zahajovaly v pátek ráno drezury: 1. kate-
gorie drezurní zkouškou  P4. V ní zvítězila Hana
Dostálová na CIT 1 z Pony klubu Olešnice. V 2. kate-
gorii v drezurní zkoušce P4 obsadila první místo Mar-
kéta Matoušková s BAILEYS 1 z Pardubického jez-
deckého klubu. Na čele ve 3. kategorii v drezuře DJ
skončila Kamila Kotyzová a CIPÍSEK z JK Stáj Adam.

Odpolední zahajovací parkurové soutěže byly
vypsány na styl. Předváděné výkony výborně  hod-
notil polský rozhodčí Jerzy Wozniczko. Bylo jistě na
škodu, že svými poznatky provázel každého závod-
níka ve své mateřštině, čemuž bohužel většina dětí
a ostatních přítomných dobře nerozuměla.

Nejstylovější jezdkyní z celého startovního pole
byla určena Lenka Vachutková na PEGAS z JK
Dubicko a tím získala vítězství v 6. ročníku Putovní
poháru Equichannel.

Drezura
Mistrovské soutěže začaly v sobotu opět drezu-

rami. Pro 1.a 2. kategorii, tedy děti 8-12 let, byla
vypsána pro 1. kolo drezura P4, pro 3. kategorii FEI
pony úvodní. Druhá kola pokračovala v neděli - pro
1.a 2. kategorii drezurou P5, pro 3. kategorii drezu-
rou opět FEI pony úvodní.

Mistrovský titul v nejlmladší kategorii dětí na pony
do 135 cm získala Kateřina Rousována s HURRY UP
z JK R+K Řísuty, stříbrnou medaili vybojovala Hana
Dostálová na CIT 1 z Pony kubu Olešnice a bronzo-
vou Lenka Kočí s BARON 12 z JK Caballo Křelov.

Druhou kategorii vyhrála Kristýna Havlíčková
s TIM z JK Jen pro radost před Markétou Matouš-
kovou s BAILEYS 1 z Pardubického jezdeckého
klubu a Patrikem Nováčkem s klisnou ŠERPA -
FLORIMA z Jezdecké stáje Nováček.

Nejvyrovnanější a tím pádem nejvíce napínavá
byla soutěž dětí 13-16 let na pony do 148 cm, kde

vybojovala těsným rozdílem zlatou medaili
Kamila Kotyzová na CIPÍSEK z JK Stáj Adam
- loňská mistryně ve 2. kategorii, před stříbr-
nou Veronikou Jelínkovou s ROCKY NAVAJO
z JK Sever Brno a Marií Vrankovou na BER-
TÍK z JK Aleko.

Skoky
Parkurové soutěže ve všech kategoriích

byly velmi početně obsazeny a o vítězi se vždy
rozhodovalo pochopitelně až v posledním kole.
Pro 1. a 2. kategorii byly připraveny v 1. a 2.
kole parkury stupně -LP-, upraveny dle
kohoutkové výšky poníků a ve třetím kole par-
kury stupně -SP-. Několik závodníků i bez-
chybně absolvujících 1. a 2. kolo se nevyrov-
nalo s obtížností soutěže a bohužel 3. kolo
nedokončilo. Po zásluze zvítězila mezi startují-
cími v 1. kategorii Miroslava Skanderová
s LÍZA 1 z JK Javorový o.s. před Marií Hrudko-
vou na FÍK 2 z JK Mělník a Miroslavou Brod-
skou s GLADIÁTOR 1 z JS Hubert Přítoky.
Mezi dětmi 8 - 12 let na větších pony získala
zlatou medaili Lucie Přikrylová s BELTIN
z Handicap klubu Pamír, stříbrnou medaili Eliš-
ka Pavlíková s CIPÍSEK 1 z JK Všemily
a bronz Adéla Půlpánová s NIGHTBEAUTY
T (JK Benátky u S.) 

Tuhý boj o mistrovský titul se odehrával i ve
třetí, nejpočetněji zastoupené kategorii, pro
kterou byly připraveny v 1. a 2. kole parkury
stupně -SP- a ve 3. kole -STP-. I zde se odehrál
před zraky přihlížejících diváků, fandících rodičů
a kamarádů napínavý souboj, protože po třech
kolech šanci na zlato měly čtyři děti. Vytouženou
zlatou medaili nakonec získala Zdeňka Vávrová
s vynikající klisnou LIMBA 1 ze stáje Mazva před
loňskou mistrní Lenkou Vachutkovou s PEGAS 12
(JO Dubicko) a bronzovou medailistkou Anežkou
Martynkovou s FANY 8 (Stáj JLB Kom. Lhotka).

Soutěží útěchy byla „Cena závodiště Pardubice“,
stupně obtížnosti handicap -LP-, určená pro koně
nestartující ve druhých a třetích kolech mistrovských
soutěží. Všechny startující děti ukázaly, že bojovat
umí až do poslední chvíle a tak jsme byli svědky vel-
mi napínavé podívané. S převahou zvítězila Veroni-
ka Jelínková s klisnou PAMELA 5 z JK Sever Brno .

Pardubické závodiště svým prostředím a záze-
mím umožňuje pořádání velkých soutěží a tak si
můžeme jenom přát, abychom se zde scházeli co
nejčastěji. Markéta Kvapilová

MČR dětí a juniorů
skoky - Ostrava

Kolbiště Baníku Ostrava ve Staré Bělé bylo
17. až 19. srpna místem třídenního soupeření
dětí a juniorů na MČR ve skokových soutěžích.
Všechny soutěže jednotlivců byly tříkolové, druž-
stev dvoukolové a jezdci si museli účast zajistit
kvalifikací.

V kategorii dětí na startu tříkolové soutěže
(-ZL+L*+L**-) se představilo třicetpět dvojic. Po
třech kolech se podařilo bezchybně dokončit
náročné parkúry jen třem dvojicím. V následném
rozeskakování nikomu. Zlato si vybojovala lepším
dosaženým časem i s jednou chybou Michaela
Krulichová s HORSE AND MORE CATANI (JO
La-Boheme Zduchovice), stříbro se stejným
bodovým zatížením Lucie Strnadlová s MGT
DIAS (SKL Trojanovice). Dvě chyby odsunuly na
třetí místo a bronz si odvezla sestra mistryně
Lucie Krulichová na NIKOLA 10.

V kategorii mladších juniorů (L*+L**+S**) mezi
jednadvaceti soupeři byly po třech kolech dva
bezchybné výkony. I tady se rozeskakovalo.
V něm byla bezchybná pouze nová mistryně Len-
ka Vachutková s KORNET 1 (JO Dubicko). S jed-
nou chybou patřilo stříbro Barboře Tomanové na
koni CAREFUL FRANZ JOSEF (JK Dance and
Jump). Chyba ve třetím kole zajistila bronz Marii
Zvolské na EL SIDOVI (JK Micky Struhařov).

Nejobtížnější soutěž s jednadvaceti startujícími
byla dána rozpisem pro skupinu starších juniorů.
Všechna tři kola (-L**+S**+S**-) zvládl bez pena-
lizace jen nový mistr republiky Michal Ineman
s TRESOREM (JK chovu koní Bernartice). Jedna
chyba a stříbro patři ly Veronice Klímové
s KORÁLEM (SS FCC), bronz a dvě chyby získa-
la Kristýna Hnětilová s VENEUREM (Stáj Havel
Strýčice).

Nejnapínavější byla soutěž čtyřčlenných druž-
stev (L*+L**), v níž musely startovat dvě děti

Dvakrát o medaile

a dva junioři. Odstartovala čtyři družstva. Po
prvém kole byla dvě bez penalizace, jedno s vel-
kým bodovým zatížením a Středočeši byli vylou-
čeni. Bylo jasné, že pokud tato tři družstva sou-
těž dokončí, získají medaile. Po druhém kole se
nic nezměnilo a v následném rozeskakování bylo
bez penalizace jen vítězné družstvo severní
Moravy I ve složení Lucie Strnadlová - NIWARA
(SKL Trojanovice), Lenka Vachutková - LUIT-
POLD (JO Dubicko), Karolína Flisníková - EURA
(JK Equiteam Flisník) a Jan Zwinger - COLOM-
BO 1 (JK Opava Kateřinky). Druhé s 8 tr.b.skon-
čilo družstvo Prahy ve složení Michaela Hažmu-
ková - QUINTA II D ARSOUILLE (JK Dance and
Jump), Alžběta Vojtková - ADÉ, Barbora.Vojtko-
vá - ANGELIKA (obě Bost B.) a Barbora Toma-
nová - KOHEN (JK Dance and Jump). Třetí příč-
ka z 52 tr.b. patřila II. družstvu severní Moravy ve
složení Zuzana Brátová - VELMA (Baník Ostra-
va), Michal Žilinský - GUANA (Stáj Newport)
a Jakub Ludvík - CONY (JO Velká Polom), Kate-
řina Kubrická - GEM (SS Kubrický).

Na to zda mezi dětskými jezdci vidí mějakou
skutečnou naději pro budoucí české jezdectví
jsme se zeptali trenéra Sportovního centra mlá-
deže Jiřího Pecháčka: „Nechci jmenovat žádné-
ho určitého jezdce, ale skutečně v kategorii dětí
a juniorů skutzečně několik talentovaných
závodníků vidím. Navíc je dobré, že mají za
sebou i velmi slušné zázemí, které jim dovoluje
svůj talent rozvíjet. -jge-

Dvakrát ČSP
Český skokový pohár pokračoval dvěma koly.

Ve dnech 10.-11. srpna to bylo 9. kolo v Hradci
Králové, kde již podruhé pořádala JS Všemily Vel-
kou cenu ČSOB Hradce Králové a o 14 dní později
to byly jihočeská ČSOB Velká cena Jemčiny.

V Hradci Králové se na startu Velké ceny sešlo
17 dvojic a s celkovým součtem 1 tr. bod zvítězil
po finále deseti koní Petr Eim na CASSILIUS z TJ
ZH Tlumačov. Na druhém a třetím místě skončili
Poláci Grzegorz Psiuk na SOBIESKI AMBROSIO
a Grzegorz Kubiak s RODEO před Ludvíkem
Jandourkem s CASIO Karsit (Stáj Equest).

ČSOB Velká cena Jemčiny přilákala na start
také 17 dvojic a zde se z vítězství radoval Aleš
Opatrný na CARTOUCHE, který byl nejrychlejší
ze čtveřice po obou kolech bezchybných. Překo-
nal tak v prvé řadě sám sebe na CRYSTAL. Třetí
příčku obsadil Martin Matějka s NOVOHRADSK7
(Eggersmann Caro As) před Zdeňkem Žílou na
LE PATRON (Mustang) a opět Ludvíkem Jan-
dourkem s CASIO Karsit.

Po deseti kolech vede průběžné pořadí Zde-
něk Žíla (92) před Alešem Opatrným (80), Jiřím
Lužou (77) a Jaroslavem Jindrou (76). Závěrečné
11. kolo se koná před samotným finálovým vyvr-
cholením v sobotu 22. září v areálu JK Slavia
v Plzni. V neděli 23. září pak zde proběhne finále
čtyř nejlepších se střídáním koní.

Zlato ve 3. kategorii získala Zdeňka Vávro-
vá - LIMBA

Foto J. Bělohlav

V kategorii dětí si zlato si vybojovala Michaela
Krulichová s HORSE AND MORE CATANI
(JO La-Boheme Zduchovice)

Foto J. Gebauer
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ČDP CHANCE a.s.
Řada soutěží Mistrovství ČR v drezuře, které

se konalo 3. - 5. srpna v Mariánských Lázních
byla vybrána jako kvalifikační pro účast ve finále
ČDP CHANCE a.s. - pro Top Ten Cup 4x SG
a IM-I, pro Novice Cup 2x JU, JD a JJ.

V průběžném pořadí kvalifikace kategorie
Novice Cup je na prvním místě M. Habásková
(SAPIENS-K) před E. Jančaříkovou (COURTA-
GE) a Z. Skripovou s CAPITOL, v kategorii Top
Ten Cup vévodí aktuálnímu pořadí P. Dvořáčko-
va se ZIFAN před druhou E. Jančářovou
(ATHOS 7) a třetí L. Půlpánovou ml. (DAF OND-
RÁŠ), která se na tuto pozici dostala právě díky
startu na MČR. 

Český drezurní pohár CHANCE a.s. bude
pokračoval soutěžemi pro NOVICE CUP v Kole-
sách a pak již závěrečnými kvalifikačními soutě-
žemi v Karlových Varech a Soběšicích.
Další informace a podrobnosti na 
www.tjzizka.wz.cz. Jan Žižka

Nikola s LAPTOPEM
Nikola Bielíková, která ukončila spolupráci

s majitelem svých koní ALF a ATYŠ se bez mož-
nosti prezentace ve středně těžkých soutěží ocit-
la jen nakrátko. V pondělí 13. srpna se do Mostu
stěhoval kůň Jiřího Pecháčka, který zapůjčil do
stájí Hipodromu koně LAPTOP. Ten má za sebou
již absolvovaný parkur -ST- s Jiřím Papouškem.

CSI* Ptýrov
Areál v Ptýrově u Mladé Boleslavi překvapil

svoji velkorysostí nejednoho návštěvníka již při
loňské pořadatelské premiéře. Pro letošní reprízu
již pořadatelé zorganizovali CSI* a nikdo nepo-
chyboval, že mezinárodní závody budou Ptýrovu
slušet. Přesně v tomto duchu se nesla hodnocení
diváků i zúčastněných. Luxusní prostředí, pohos-
tinný pořadatel, kvalitní rozpis, velmi slušné dota-
ce, mezinárodní účast.

Do Ptýrova dorazila ve dnech 17.-19. srpna
většina českých jezdců snad jen s výjimkou dvou
reprezentantů, kteří byli v Mannheimu. Vedle
soutěžících z ČR však přijeli i jezdci ze SRN, Pol-
ska, Slovenska a Rakouska. Zahraniční lesk
dodal soutěžím i chorvatský stavitel Petrovič, kte-
rý ve svých kursech nešetřil technickými prvky.
Většina jezdců jeho kursy, proložené poněkud
nezvykle skoky proti tribunám, či rozhodčí věži
zvládala. Rozpaky vzbudil snad jen trojskok přile-
pený na stěnu kolbiště, který těsně u hrazení
okupovali i méně ukáznění diváci a způsobili tak
některým jezdcům nepříjemnou chvilku.

I když se domácí jezdci se zahraničními hosty
v zisku prvenství střídali, velkou radost udělali
domácímu publiku ve výborné formě především
oba zástupci ze severomoravské stáje Mustang
Zdeněk Žíla a David Fialka. David Fialka si
v Pýrově dojel i pro vítězství nejcennější a v hlav-
ní dvoukolové soutěži (140+150) na CARDUCCI
vyhrál, když jako jediný zvládnul obě kola bez
trestných bodů. Další dvě příčky patřily zahranič-
ním jezdcům a čtvrté místo pak zajistil pro ČR
stájový kolega Davida Fialky Zdeněk Žíla na
CARLOS se součtem 4 body.
Podrobnosti naleznete na: www.csi-ptyrov.cz

Grand Prix 
Hradec Králové

Čtrnáct dní po Českém skokovém poháru se
na kolbišti v Hradci Králové konaly opět velké
závody, tentokrát zcela pod taktovkou domácího
Hradeckého jezdeckého klubu. Třídenní závody
vyvrcholi ly GP Hradec Králové (-ST**-)
o 52 500,- Kč. Té předcházel maraton soutěží.
Záplava startujících byla tak velká, že pořadatelé
museli některé soutěže úplně zrušit a jiné dělit na
oddělení. I v nejvyšších parkurech pak soutěžilo
mnoho dvojic a v -S**- se sešlo 56 startujících
a v závěrečném -ST*- startovalo 29 koní.

Do Hradce dorazili i soutěžící ze Slovenska
a i když Zuzana Zelinková startuje v Čechách
stále ještě za JK Tarpan Odolena Voda, obě
hlavní prvenství byla odvezena na Slovensko.
V -S**- zvítězil Dušan Sabó na TITAN po roze-
skakování šesti dvojic před Gabrielou Staňovou
s LOTTE-T (Fresta Brno). V závěrečné GP (-ST*-)
pak byla nejlepší Zuzana Zelinková s CIGALLE
před Jiřím Papouškem s CHABLIS 121-T (JK
Tarpan). Tento jezdec na VOLONTER-T obsadil
i třetí příčku když právě tato trojice se o prvenství
utkala v rozeskakování.

Vítězem Velké ceny v Ptýrově se stal
David Fialka na CARDUCCI

Junior Cup 
po kvalifikacích

Na hipodromu v Mostě se ve dnech 25.-26.
srpna konala poslední letošní kvalifikace před
finále seriálu Junior Cup. Připomeňme jen, že
finálové vyvrcholení je na programu 15. září a pro
pět nejlepších juniorů je připraveno Velké finále
(-S** + zkrácené -ST-) o 65 000,- Kč a pro ostatní
juniory pak dvoukolová soutěž -L*+S*-.

O postup mezi nejlepší pětici se tedy bojovalo
poslední víkend v srpnu. Nejprve v sobotu v sou-
těži -L**- a potom i v neděli v -S**-.

V rámci sobotního otevřeného -L**- si nejvíce
bodů připsala na konto vedoucí jezdkyně seriálu
Nathálie Crnková (LA GABANA), která skončila
druhá za Martinem Matějkou (RUMBA Geopro-
jekt). V nedělním -S**- to byla stejná jezdkyně
tentokrát na LICORI, která po rozeskakování
11 dvojic mezi 33 koňmi i celkově zvítězila.

Ve Velkém finále tak bude o 22 000,- Kč pro
vítěze bojovat pětice: Nathálie Crnková, Kateřina
Mestenhauserová, Filip Doležal, Linda Vondráč-
ková a Pavlína Bielíková.

V závěrečném -ST**- zvítězila Veronika Macá-
nová na POMPÖS (Tecton Most), která v roze-
skakování porazila druhého v základním kole
bezchybného Martina Šlechtu na GUFFY (Stáj
Šlechta). I třetí příčku si odvezla Veronika Macá-
nová (L’AMIE) jako nejrychlejší z jezdců s jednou
chybou před Filipem Doležalem s AVENA 1
a Václavem Studničkou na ARIEM (Zájezd).

Šampionát ve Warce
Ve dnech 31. srpna až 2. září se v polské War-

ce koná jediný světový šampionát letošního roku
v tradiční hipologické disciplině a o světové
medaile budou bojovat dvojspřeží. Česká republi-
ka je zastoupena trojicí Josef Hrouda, Jiří Nesva-
čil ml. a Ladislav Jirgala st. Vedoucím týmu je
Jaroslav Pavel. Tento jezdec byl pro šampionát
náhradníkem. Nakonec by se však stejně šampio-
nátu nemohl zúčastnit, protože jeho spolupráce
se Statkem Kostelec byla 14 dní před šampioná-
tem náhle a nečekaně ukončena. Spřežení bylo
prodáno a Jaroslav Pavel se tak ocitnul bez koní. 

Všichni nominovaní věnovali přípravě na MS
hodně času. Josef Hrouda se soukromě zúčastnil
společné práce se slovenským týmem v NH
v Topoĺčiankách, Jiří Nesvačil byl na konci čer-
vence úspěšný při CAI-A v holandském Beekber-
genu, kde obsadil vynikající 6. místo a Ladislav
Nesvačil absolvoval přípravu v domácím prostře-
dí hřebčína Albertovec. Pomocníkem mu byl již
i syn Marek, který také v letních měsících do
Albertovce za svým otcem přesídlil. Tento jezdec
je také bezesporu nejzkušenějším členem týmu
a na MS startuje již popáté. V roce 1999 se v jed-
notlivcích umístil na 38. místě, v roce 2001 na
36., v roce 2003 na 24. místě a v roce 2005 na
21. místě. Doufejme, že nejen on, ale i celý tým
bude pokračovat ve stále se zvyšující výkonnosti
českých spřežení.

Po Volvo finále
foto zdarma

Seriál jezdeckých soutěží Volvo AutoHase
Tour se blíží ke svému finále. Poslední kvalifikace
v Mělníku 2. září rozhodne o konečném seznamu
jezdců, kteří se kvalifikují do finálové soutěže. Ta
se uskuteční 15. září v Poděbradech. Celkový
počet startů v kvalifikacích, které se poslední
víkend v srpnu konaly v Hradci Králové a Věšti-
cích se již blíží téměř ke čtyřem stovkám a to je
výsledek, který pořadatele těší. Kvalifikace probí-
haly v soutěžích úrovně -L*- a -L**- a i finále
bude úrovně -L**-.

Program v Poděbradech začne zahajovací
soutěží se stupňovanou obtížností do 110 cm,
kde může každý jezdec, který se kvalifikoval,
startovat se dvěma koňmi. Soutěž bude dotová-
na cenami v hodnotě 50 000,- Kč. 

Hlavní finálovou cenu - vůz Volvo C30 za více
jak 500 000,- Kč -, pro jezdce, který se vedle
bezchybného výsledku nejvíce přiblíží k předem
stanovenému času (ten bude jezdcům v rozpětí 5
sekund znám), si můžou zájemci prohlédnout
v nejbližších dnech v pražském autosalonu Auto
Hase v Dejvicích. Ve finále budou kromě hlavní
ceny ještě další věcné ceny v hodnotě 50 000,-
Kč. Samotný systém soutěže zaručuje, že půjde
o napínavou podívanou do poslední vteřiny
a pořadatelé zvou všechny příznivce jezdectví do
Poděbrad, kde se svede boj o nejvyšší cenu
v historii jezdeckého sportu u nás.

I když je na hodnocení druhého ročníku seriálu
ještě brzy, nebýt důvěry a velkorysosti partnerů -
AutoHase, Pavo, Clinique, Equiservis, CTJ a Stá-
je Všetice, pořadatelé by nemohli tento velkorysý
projekt uskutečnit.

Zájem o seriál potvrzuje i rostoucí návštěvnost
stránek www.peta.cz a pořadatelé připravují
i soutěž o nejlepší fotoreportáž z jezdecké akce.
Pro účast je nezbytné zhotovit 100 a více fotek
z jakékoli jezdecké akce a poslat je na CD nebo
DVD.  Pro nejlepší tři fotoreportáže jsou připrave-
né ceny v celkové hodnotě 20 000,- Kč. Podrob-
ná pravidla a podmínky soutěže najdete na strán-
kách www.peta.cz

Nejzajímavější novinkou tohoto fotografického
portálu je, že po datu finále v Poděbradech
(15. 9.), budou po omezenou dobu všechny foto-
grafie pro nekomerční využití zdarma.

Foto L. Sieger

Zuzana Zelinková na CIGALLE zvítězila
v GP Hradce Králové

Foto: J. Beranová



ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

Mistrovství 
Evropy ve voltiži
Česká výprava dorazila do dějiště letošního

evropského šampionátu ve voltiži maďarského
Kapošváru jezdeckého areálu Lovasakademia
v pondělí 6. srpna. ČR reprezentovala juniorská
skupina z TJJ Lucky Drásov, seniorská skupina
z TJ Voltiž Tlumačov a pět seniorských jednotliv-
ců a celkově pět koní.

V úterý začaly tréninky na koních a poté násle-
dovala všemi velmi obávaná veterinární kontrola
koní. Bohužel ani česká výprava se neobešla bez
problémů. Drásovský kůň DUKE byl vyloučen
hned po prvním zaklusání bez možné opravy.
I další český kůň DIANA měla s veterináři problé-
my (kašlání), ale klisna byla nakonec uznána.

Po ujasnění všech změn ve startovním poli,
následovala schůzka vedoucích ekip a losování
pořadí. Naši jezdci si vytáhli nevýhodnou jednič-
ku a tak ČR šampionát ve čtvrtek 9. srpna zaha-
jovala. Přesto se naši junioři po prvním kole
umístili průběžně na 7. místě. Seniorská skupina
se zařadila na 11. místo. Nejvíce se dařilo našim
mužům. Petr Eim se po skvěle zajeté povinné
i volné sestavě zařadil na 2. místo. Lukáš Klouda
po bojovné sestavě na svém náhradním koni
ESKADRA postoupil do finále ze 13. místa.

krát na OSTER. Soutěž však neměla tak jedno-
značný průběh a po drezuře byla celá řada jezdců
v nepatrných bodových odstupech. Boj o vítězství
se pak odehrával nejen v crosu, ale především
v závěrečném parkuru. Zde o ně přišel mistr repub-
liky Lubomír Vrtek na DAVOS (Horní Heřmanice),
který nastupoval do závěrečné zkoušky se značným
bodovým náskokem. Jeho vítězná pozice však vza-
la za své po 16 tr. bodech a z vítězství se tak nako-
nec mohla radovat Radka Dvořáková. Třetí skončil
Pavel Březina na ELÁN 3 (JK Český Dvůr).

V jednospřeží se odehrávalo vše v rámci předpokla-
dů a mezi jedničkami zvítězil po nejlepší drezuře, 2.
místě v maratonu a třetím nejlepším parkuru Jan Exner
(Favory Benice). Další dvě místa patřila zástupcům
z NH Pavlovi Jadrníčkovi a Romanovi Vyskočilovi.

Mezi dvojspřežími se pak nejlépe dařilo Markovi
Jirgalovi (JK Albertovec) před Jaroslavem Kohou-
tem (JS Denisa Bratronice) a Alexandrem Souku-
pem (JK Ruda Lány). Pochopitelně na startu chybě-
la nejlepší trojice reprezentantů, kteří v době Finále
již byli na cestě na MS do polské Warky (viz. samo-
statný článek).

Poněkud překvapivý průběh měla soutěž čtyř-
spřeží (5 start.). Favorit soutěže Petr Vozáb (NH
Kladruby n.L.) měl problémy na vodní překážce
a musel rozpřáhnout spřežení. Nezvládnul tak pře-
kážku absolvovat v limitu a ze soutěže byl vyloučen.
Cesta k vítězství se tak otevřela Jiřímu Nesvačilovi
st. (Favory Benice), který byl, po 3. místě v drezuře,
v obou zbylých disciplinách nejlepší. Na druhém
místě skončil Zdeněk Jirásek (JK Robousy) před
Liborem Kurkou (3K Přední Lhota).

Humpolečtí pořadatelé tak mohli být s průběhem
všech tří dní spokojeni, protože soutěže nepostrádaly
dramatičnosti a v mnoha případech se soutěžilo sku-
tečně do poslední chvíle. Divácky atraktivní byly
i ukázky soutěží chladnokrevných koní, kteří byli
i ozdobou tradičního nedělního průvodů koní městem.
Nyní musí humpolečtí pořadatelé zapracovat ještě na
poslední slabině, kterou stále přetrvává poněkud
nedostatečné gastronomické zázemí závodiště.

42. Zlatá podkova
Finále Zlaté pod-

kovy mělo ve dnech
24. - 26. srpna
na programu své
42. pokračování.
Humpolečtí pořadate-
lé staví svoji úspěš-
nost nejen na dlou-
holeté tradici, ale i na
stálém vylepšování
závodiště. I tentokrát
přichystali pro diváky

několik novinek, jak v rozpisu soutěží tak na závodišti.
Rozpis soutěží byl obohacen o Finále soutěží

KMK, kdy v rámci Stříbrné podkovy se vyhodnocova-
lo finálové pořadí šestiletých koní a v Soutěži nadějí
pořadí pětiletých koní. V obou případech měly obě
soutěže stejného vítěze. SP (CNC*) a finále KMK
šestiletých vyhrál Radek Šídlo na MALCOLM (JK
Albertlovec) a SN (-ZL-) a finále pětiletých pak Jana
Vobořilová s PRESTIGE 1 (JK Flamengo Sloupno).

Novinkou bylo i rozdělení Bronzové podkovy (-Z-)
na dvě samostatné soutěže pro děti (7) a juniorů
(16). Mezi dětmi si nejlépe vedla od startu do cíle
Michaela Kvapilová na QUINT
(Hřebčín Kubišta) a v soutěži
juniorů pak zvítězil dnes již
ostří lený Tomáš Konečný
s NAJDY (JO Pegas). Ten
svedl boj o prvenství v podsta-
tě pouze sám se sebou, proto-
že po drezuře se ujal vedení
s oběma svými koňmi se
shodným výsledkem 57,14
bodů. Po dvou bezchybných
crosech jej pak chyba v parku-
ru na FLEJTA odsunula na 3.
místo. Ze druhé příčky se tak
mohla radovat Veronika Přího-
dová s ROROK (JK PAM).

V soutěžích spřežení pak
poprvé jela své finále i dvoj-
spřeží pony (4) a podle očeká-
vání nenašel přemožitele Jiří
Votoupal z Mor. Krumlova.

Pro jezdce všestrannosti byla
i tentokrát připravena nová pře-
kážka a premiéru mělo jezírko
uprostřed závodiště. To nechtě-
nou koupelí jako první zasvětil
domácí Josef Krčmář (SP).

Zlatá podkova měla na star-
tu 17 dvojic a již téměř tradič-
ně zvítězila Radka Dvořáková
(JK Cavalier Rynárec), tento-

Jana Sklenaříková byla doposud nejblíže
k postupu do finále, ale nakonec se umísti-
la na 24. místě

Mezi ženami zahájila velmi slibně 16. místem
Jana Sklenaříková. Bohužel jindy velmi stabilní
volná sestava jí tentokrát nevyšla a nakonec
skončila na 24. místě. Kateřina Stejskalová obsa-
dila konečné 29. místo a Jana Bartoňková 35.

V sobotu pokračovaly finálové jízdy juniorských
skupin a technické sestavy jednotlivců. Naše
juniorská skupina předvedla svůj standart a udr-
žela svojí 7. příčku. Paradoxně skupinová klisna
DIANA pod vedením Petry Cinerové po problé-
mech na veterině byla všemi rozhodčími hodno-
cena jako nejlepší kůn juniorských skupin.

Mezi muži se Lukáš Klouda posunul o jednu
příčku výš a nejlépe si vedl Petr Eim, který se
po technické sestavě ujal vedení i před několi-
kanásobným mistrem světa i Evropy Kaie Vor-
bergem (GER).

V neděli probíhaly finálové volné sestavy
seniorských skupin a jednotlivců. Seniorská
skupina předvedla svojí sestavu velmi dobře,
bohužel ve velké konkurenci se dostali naši
jezdci již jen o jednu příčku výš. ČR tak nako-
nec obsadila 10. místo.

Odpoledne přišly na řadu volné sestavy jedno-
tlivců. Lukáš Klouda zajel sestavu výborně a do
výsledků si zapsal konečné 12. místo. Jako před-
poslední přišel na start své volné sestavy námi
tolik očekávaný Petr Eim. Petr si vybral pro tento
šampionát zkušeného rakouského koně APOLLO
306, který měl od rozhodčích velice vysoké hod-
nocení. Přesto se ve finálové jízdě kůň lekl hned
při naskočení, takže po zveřejnění konečné
známky bylo jasné, že všechny šance na medaili
jsou pryč. Petr Eim si nakonec odvezl 6. místo.

I přes toto jisté zklamání je naše pořadatelství
MS 2008 v Brně pro závodníky velkou motivací. 

Jana Sklenaříková

Výsledky: muži 1. Kai Vorberg (GER), Picas-
so RS, Kirsten Graf, ...6. Petr Eim, TJ Voltiž Tlu-
mačov, Apollo 306, Christiane Brinkmann, ...12.
Lukáš Klouda, TJJ Lucky Drásov, Eskadra, Dana
Trčková, ženy: 1. Sissi Jarz (AUT), Pitucelli,
Dorian Picavet, ...24. Jana Sklenaříková, TJJ
Lucky Drásov, Eskadra, Dana Trčková, ...29.
Kateřina Stejskalová, TJJ Lucky Drásov, Catalin,
Alice Eimová, ...35. Jana Bartoňková, TJJ Lucky
Drásov, Eskadra, Dana Trčková, skupiny Junior:
1. Austria, Viva Alegria, Jacqueline Helm, ...7.
TJJ Lucky Drásov, Diana, Petra Cinerová, Senior:
1. Germany, Adlon, Alexandr Hartl, ...10. TJ vol-
tiž Tlumačov, Farmon, Pavlína Neprašová.

Vítězka 42. finále Zlaté podkovy Radka Dvořáková - OSTER

Foto J. Bělohlav
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Sportovní 
kalendáfi

1.-2.9. Praha - Cís. ostrov Z-ST + pony
1.9. Kutná Hora Z-S
1.9. Řitka D/Z-S + pony
1.-2.9. Mělník Z-S
1.-2.9. Zduchovice ZL-ST pouze pony
1.9. Klatovy ZM-S hala
1.9. Děčín Z-S
1.9. Most E/Z-T
1.9. Opočno - Čánka ZM-L
1.-2.9. Pardubice ZL-S finále KMK
1.9. Nemochovice ZM-L
1.9. Praha - Ctěnice L-S pouze pony
1.-2.9. Sviadnov Z-L hala
1.-2.9. Třeština Háj Z-ST + pony
1.9. Hlinky ZM-L hala
1.-2.9. Skaštice Z-ST
2.9. Přibyslav Z-L, D/Z-L
6.-9.9. Praha Cís. ostrov CSIO****(W)
7.-9.9. Drásov Z-ZL, D/Z-L, V/A-D
8.9. Dražka Z-S
8.9. Nymburk Komárno ZM-L
8.9. Vimperk D/Z-S
8.9. Mažice Z-S
8.9. Horní Stropnice E/Z-S
8.9. Plzeň Bory Z-S
8.9. Ústí nad Labem Z-S
8.-9.9. Všemily (Praha) D/L-T
8.9. Brno - Panská Lícha Z-S
8.-9.9. Dolní Moravice Z-ST
8.9. Trojanovice přeloženo na 6. 10.
8.9. Ostrava Hrabová ZM-L
8.9. Karlovy Vary - Gabrielka D/L-T
8.9. Holešov D/Z-S
8.9. Liberec -Z-ST-
9.9. Brno - Panská Lícha D/Z-T
14.-16.9. Bolehošť - Lipiny MČR A/T
14.9. Loštice CIC*/CCN* + pony
15.9. Přední Kopanina D/L-TT
15.9. Horky nad Jizerou Z-S
15.-16.9. Stará Boleslav ZM-L ????
15.-16.9. Poděbrady ZM-S
15.9. Husinec Z-L
15.9. Paseky E/Z-S
15.9. Plzeň Bory D/Z-S
15.-16.9. Most Z-ST
15.9. Vestec ZM-ZL
15.-16.9. Hořice Z-L
15.9. Zlín ZM-L
15.9. Benešov u Boskovic ZM-L
15.-16.9. Hradec nad Moravicí ZM-S
15.9. Frenštát pod Radhoštěm V/A-D
15.-16.9. Karlovy Vary St. Role ZM-S
15.9. Žirovnice ZM-S
16.9. Heroutice ZM-L + pony
16.9. Popice Z-S
16.9. Studenec ZM-L

Bezručův pohár
Již 36. ročník Bezručova poháru pořádal 25.-26.

srpna JK Frýdek Místek na kolbišti ve Sviadnově. 
V soutěži -S**- se sešlo na startu 36 startují-

cích a po rozeskakování pěti dvojic zvítězil Petr
Kuba na TORO 1 (SS Kentaur). 

Ke startu -ST**- nastoupilo jedenáct koní. Pouze
vítězka Petra Špalková na JOKER 1 Martex (JK
Caballero) absolvovala soutěž bez chyby. Jedna
chyba odsunula na druhou příčku Víta Holého
s GLADIOLOU (JK Hřebčín Amona) před Tomáše
Bajnare na MATA 1 (Baník Ova) s 5 tr.b.

Bezručův pohár byl hodnocen z výsledků sou-
těží -S**- a -ST**-. Vítězkou se stala Petra Špal-
ková  na JOKER 1 Martex (0+4 tr.b.), druhý
skončil Tomáš Bajnar s MATOU 1 (0+5 tr.b.)
a třetí Vít Holý s GLADIOLOU (4+4 tr.b.). -jge-

Finišující Superliga
Týden před Evropským šampionátem se

v Dublinu jezdilo předposlední dějství letošní
Superligy. Historie irských jezdeckých slavností
se váže k roku 1868, kdy byly v Dublinu uspořá-
dány první jezdecké závody. Byly to dvě odděle-
né soutěže. Jedna ve skoku vysokém a druhá ve
skoku širokém. V roce 1926 věnoval egyptský
princ Aga Khan putovní pohár do nově upořáda-
né soutěže národních družstev a v roce 2003 se
Aga Khan Trophy, stala součástí Samsung
Superligy.

Parkur postavený španělským návrhářem Ave-
lino Rodriguez Miravallesem přešlo v prvním kole
bez chyby sedm jezdců, ve druhém devět. Doub-
le neměl nikdo. Irské družstvo využilo možnosti
poměřit se na domácí půdě se světovou elitou
a nedopadlo nijak špatně.

Zvítězilo Německé kvarteto ve složení Thomas
Voss na LEONARDO B (Loran) 0/1, Thomas
Mühlbauer na ASTI SPUMANTE (Argentinus)
0/4, Holger Wulschner na CLAUSEN (Calato) 4/0
a Heinrich Hermann Engemann na ABOYEUR
W (Anmatsch) 4/NS, celkem 9 bodů. Druhé místo
patřilo USA (13), třetí skončilo současně Švýcar-
sko a v Superlize hostující Irsko (17), Belgičané
a Holanďané byli pátí (24), sedmá skončila Velká
Britanie (36), osmá byla Francie (37) a na
posledním místě Švédsko (51).

Pokud se Němcům podaří zvítězit i příští rok,
bude to potřetí v řadě a získají další z Aga Kha-
nových pohárů do trvalého vlastnictví.

Na Pohár Národů v Dublinu nebude rád vzpo-
mínat Holanďan Henk van de Pol, s u nás dobře
známým DAN 7 - T (Drossan). V prvém kole
zůstal stát uprostřed obávaného dvojskoku
a nasbíral celkem sedmnáct bodů. Ve druhém
kole zastavil znovu a tak razantně, že to Henk
neuseděl a byl po pádu byl vyloučen. Podobně
dopadl i mladý Robert Whitaker z Velké Britanie,
kterému se nepodařilo s 12letým LACROIX (Lac-
ros) ani v jednom kole zatočit na poslední skok.

Průběžná tabulka: 1. Německo - 47.75, 2.
Švýcarsko - 32.75, 3. Velká Británie - 30.5, 4.
Belgie - 27.75, 5. USA - 26.5, 6. Nizozemí - 25.5,
7. Francie - 20.25, 8. Švédsko - 16.5

Za zopakováním loňského vítězství spěchají
Němci, naopak nad propastí jsou Francouzi a hlav-
ně Švédové. Určitou nadějí je, že v posledním kole
se jezdí za dvojnásobek bodů. Finále hostí Barce-
lona, týden po našem CSIO, v neděli 16. září.

Webová stránka: www.rds.ie Václav Dvořák

Hradecké 
skokové derby

V Hradci nad Moravicí se v sobotu 18. srpna
konalo další hradecké Derby. Dopoledne byly na
programu chovatelské ukázky haflingů a teplo-
krevných i chladnokrevných koní.

Hlavní soutěž Hradecké skokové derby měla
na startu pouze šest startujících, které čekaly
překážky 120 cm vysoké na trati 1200 m. Nejlep-
ší výkon předvedl domácí Josef Živníček s ARIS-
TOKRAT před Janou Stixovou na CORTÉZ 5
(Starý mlýn Opava Kylešovice) a Barborou Oso-
bovou s VICTIS (JK Amír).  V soutěži o 10 cm
nižší (1000 m), také mezi šesti dvojicemi, byla
nejlepší Petra Hrbáčová s BRAWO (JK
B.U.K.Opava). Druhý byl opět Josef Živníček
na ARISTOKRAT a třetí Barbora Osobová na
VICTIS (JK Amír). -jge-

Manažerka drezurní komise MUDr. Žižková ve
svém hodnocení drezurního šampionátu konsta-
tovala, že především německý rozhodčí pan Bath
zaskočil mnohé svým nekompromisním rozhodo-
váním při nečistých chodech koně.

I když jsem byl jedním ze dvou soutěžících,
kteří již v úvodní den šampionátu byl tímto způ-
sobem rozhodování „postiženi“ vyloučením,
nechci tímto svým příspěvkem rozdmýchávat
jakékoliv vášně a další diskuze v drezurní společ-
nosti na toto téma. Dovolím si jen připomenout,
že důvodem vyloučení dvojice je dle článku 430,
bod 7 drezurních pravidel, pouze zřetelné kulhání
koně, nikoliv nečistota nebo nepravidelnost cho-
dů. Tyto nedostatky by se měly projevit v přísluš-
ných známkách rozhodčího. Podle citovaného
pravidla je však posouzení zřetelného kulhání
pouze v pravomoci předsedy sboru rozhodčích
a proti tomuto rozhodnutí není odvolání. I když
jsem přesvědčen o tom, že vůči každé sankci by
měl mít postižený, a to nejen ve sportu, alespoň
určité právo obhajoby ve formě odvolání, resp.
v daném případě třeba okamžitým posouzením
zdravotního stavu koně nezávislým veterinárním
lékařem (to by ale musel být k dispozici), nezbý-
vá, než se za současného znění pravidel s touto
nepříjemnou okolností smířit.

Nemohu se však smířit s určitým pocitem křiv-
dy, že ne všem účastníkům citované soutěže
měřil předseda sboru rozhodčích pan Bath „stej-
ným metrem“ a tedy stejně nekompromisně.
Mnohým z diváků, kteří v závěru startovního pole
drezurní soutěže Svatý Jiří sledovali nejen startu-
jící dvojice, ale i činnost rozhodčích, neušla zají-
mavá, někdy až trochu teatrální gesta p. Batha -
předsedy sboru rozhodčích. Chytáním se rukama
za hlavu, kroucením hlavou ze strany na stranu,
vizuální komunikací se sousedními rozhodčími
zřejmě naznačoval, že ani s dalšími startujícími
dvojicemi nebylo vše zcela v pořádku, avšak svo-
ji „nekompromisnost rozhodování“ již však nepro-
jevil. Při pátečním večerním rautu se pak ještě p.
Bath podle očitých svědků měl vyjádřit v tom
smyslu, že by možná měl vyloučit až jednu čtvrti-
nu startujících. Kde je tedy ta zmiňovaná nekom-
promisnost a samozřejmě i zásadovost, když pla-

Děpoltoviceké
letní slavnosti

Osmé letní slavnosti se v areálu JK Pegas
konaly 18. - 19. srpna. Doprovodný program byl
přichystán pro děti s rodiči. Odpoledne bylo v
Děpoltovicích Divadlo z Bedny a písničková show
zpěváka Drobka - Michal Tučný Revival a na
závěr ukázka šermířského umění skupiny Šavioli.
V rámci večerního programu vystoupili revival
skupiny Lucie a ABBA. 

Neděle byla věnována pouze koním. Jezdecké
závody vyvrcholily dvoukolovou soutěží -S+ST-,
ve které zvítězila Jana Mentlíková na koni JES-
PER-BOY (Statek Úněšov) před Ivo Kočíkem
s ALAN-K (Stáj Kočík) a Lenkou Macháčkovou
na HAGI.

Ještě k „Drezuře v lázních“
tila zřejmě jen na někoho. Avšak jako sportovec
vždy preferující zásady fair play, nepřeji nikomu
ze svých kolegů, aby musel prožívat ty nepříjem-
né pocity jako já, a není to nic příjemného ani
v pokročilém věku, ve kterém by mohl být člověk
na řešení mnoha životních situací již připraven.
Jen bych si přál, aby „metr“ rozhodčích byl pokud
možno pro všechny stejný, i když se vždy
v daném případě bude jednat jen o subjektivní,
ničím „nezměřitelný“ pocit.

Jako viceprezident ČJF si dovolím také malou
poznámku k hodnocení pořadatelské úrovně
šampionátu. I přes svůj osobní sportovní neús-
pěch chci poděkovat pořadatelům šampionátu za
jeho přípravu a vlastní průběh. Jen mě trochu
zamrzela skutečnost, že i když pořadatelský tým
měl ve svém středu jednu z předních českých
drezurních jezdkyň paní Michaelu Nágrovou,
objevila se plakátech propagujících šampionát
starší fotografie jednoho z dřívějších účastníků
mezinárodních závodů CDI v Mariánských Láz-
ních. Myslím, že by i na poli propagace mohl být
tým kolem rodiny Nágrových více odvážný a pro-
pagovat vlastní „české zboží“, zvláště jedná-li se
o úspěšnou jezdkyni pořádajícího klubu. Jistě by
pořadatel pro další akce podobného významu
měl zvládnout i vyvěšení státní vlajky a vlajky
ČJF již od počátečního dne šampionátu, jakož
i zajištění mistrovských pohárů pro vítěze.

Trochu podivný pocit jsem měl  z kritiky pře-
nosných boxů, rovněž uvedené ve vyjádření
MUDr. Žižkové. Tato kritika však od prvního dne
příjezdu na šampionát zaznívala převážně z úst
pana Z. Beneše a to na mnoha místech při růz-
ných setkáních s účastníky šampionátu a jejich
doprovodu. Nezpochybňuji názor p. Beneše
vyplývající z nových pravidel FEI platných pro
ustájení koní (box o velikosti 9 m2), ale domní-
vám se, že s touto kritikou měl jako člen drezurní
komise, která by měla dle mého názoru připrave-
nost šampionátu prověřovat, přijít podstatně dří-
ve a na jiná odpovědnější místa a projednat tyto
svoje připomínky přímo s pořadatelem šampioná-
tu. Ono jen kritizovat je poměrně snadné, ale
zajistit ustájení pro téměř 80 koní účastníků šam-
pionátu není věc tak jednoduchá. Vladimír Šretr

Karolína Žižková na BOND zvítězila dva-
krát v soutěži -S- při závodech v Kolesách
a tím se kvalifikovala do finále ČDP kate-
gorie Novice Cup



Výsledky
Lhota u Přelouče 4.8. -Z- (22) 1. Radová -

TOYOTA (JS ARS České Budějovice), -ZL- (25) 1.
Malá - SHERY (JS), -L*- (15) 1. Gajdušková - BEL-
LA (NH Kladruby), 2. Němeček - HEROIN (Start
Hořany), 3. Malá - SHERY (JS).

Ústí n.L. 4.8. ponyhandicap -ZL- (8) 1. Kacoli -
CIBI (Děčín), stupň. obt. do 100 cm + žolík (41) 1.
Sedlárová - BYSTRÁ VODA (Tatran Ústí), dvouf.
sk. 110/120 cm (35) 1. Vojtková A. - ADÉ (JS Bost
B), -L- (26) 1. Hochman - SAMANTHA 1 (Děčín), 2.
Vojtková A. - FOR LOVE (JS Bost B), 3. Podoláno-
vá - DUMA (Equipark), -S- (11) 1. Hochman -
SAMANTHA 1 (Děčín), 2. Vávra - DUNA 2 (Svinči-

ce), 3. Bielíková P. - EXKALIBUR (Hipodrom Most).
Záryby 11.8. spřežení dvojspřeží (5) 1. Vyrtych

(Stáj Vyrtych), dvojspřeží pony (3) 1. Prášek (JK
Robousy), jednospřeží (12) 1. Jadrníček - NH
Kladruby n.L.).

Kolesa 11.8. ČDP drezura -DJ 03- (12) 1.
Jeřábk ová - CYNTHIA (NH Kladruby), -DU 03-
(16) 1. Zuvačová - GAELLE SL (Steally Opava), -
JD 06- (16) 1. Kollárová - ROYAL DANCER (Dvůr
Baška), -JU 06- (18) 1. Žižková - BOND (Žižka
Praha), -L 0- (19) 1. Půlpánová - ORIELA Kinská
(Equus Kinský), -L 1- (10) 1. Půlpánová - ORIELA
Kinská (Equus Kinský), -S0 05- (8) 1. Žižková -
BOND (Žižka Praha), -S 1- (5) 1. Sůrová - BEL-
FAST (Vasury Kolesa), KMK 5letí -L 0- (4) 1. Půl-
pánová - ORIELA Kinská (Equus Kinský), 5letí -
L 1- (3) 1. Půlpánová - ORIELA Kinská (Equus
Kinský), 6letí -S 0- (3) 1. Půlpánová - NICOLAS
Kinský (Equus Kinský), 6letí -S 1- (1) 1. Půlpánová
- NICOLAS Kinský (Equus Kinský).

Hluboká nad Vltavou 11. 8. -ZM- pro 4. a 5.
leté startující 1. rokem (15) 1. Petřičková- CARINA
3 (JO Blaťák Mažice), dvouf. sk. 100/110 cm (51)
1. Hanušová - ACOBADA (JS Ohrazenice), volba
překážek do 120 cm + žolík (35) 1. Badalová -
CEDRA 1 (JTJ Holiday Horses Club), -L**- (26) 1.
Hanušová - DON 6 (JS Ohrazenice), 2. Prokešová
- ROBIN (JK Jindřichův Hradec), 3. Orlický - REM-
BRANDT (J Sokol Husinec).

Plzeň 11.-12.8. semifinále KMK -ZL- 4leté klis-
ny (10) 1. LIBIE 1 - K. Papoušek (JO Srnín), 2.
PENELOPE 3 - Nágr (JŠ M.Lázně), 3. ANTARKTI-
DA - Švec (Stáj P.Švec), 4letí hřebci skok (11) 1.
CARANO-T - J.Papoušek (JK Tarpan), 2. CAME-
LOT HG - Horký (JK Tandem), 3.JAMES - K.
Papoušek (JO Srnín-Stáj Papoušek), -L*- 5letí
hřebci (9) 1. CHARLIE 11 - Šafrata (JK Louňovi-
ce), 2. CORTÉS - P. Dohnal (JK Slavia VŠ), 3.
CLARION Crossing - Horký (JK Tandem), 5leté
klisny (16) 1. COVERL GIRL-T - J. Papoušek (JK
Tarpan), 2. CALATA - Z. Hruška (SS Hruška), 3.
VALLEY - Poláková (JK CHK Bernartice), -S*-
6leté klisny (11) 1. CALLEDA Audit - Pařenica
(Audit Sulice), 2. RITA 94 - Opatrný (Opatrný), 3.
ROSABELA - J. Papoušek (JK Tarpan), 6letí hřeb-
ci (4) 1. GRANCOR - K. Papoušek (JO Srnín- Stáj
Papoušek), 2. LORD - K. Papoušek, 3. CORLEON
- Drahota (JK Artemis).

Ostrava 18.-19. 8. Mistrovství ČR děti 12 - 14
let (35) 1. M. Krulichová - HORSE AND MORE
CATANI (JO La-Boheme Zduchovice), 2. L. Strna-
dlová - MGT DIAS (SKL Trojanovice), 3. L. Kruli-
chová - NIKOLA 10 (JO La - Boheme Zduchovi-
ce), junioři 14 - 16 let (21) 1. L. Vachutková -
KORNET 1 (JO Dubicko), 2. B. Tomanová -
CAREFUL FRANZ JOSEF (JK Dance and Jump),
3. M. Zvolská - EL SID (JK Micky Struhařov), juni-
oři 17 - 18 let (21) 1. M. Ineman - TRESOR (JK
chovu koní Bernartice), 2. V. Klímová - KORÁL
(Sport. stáj FCC), 3. K. Hnětilová - VENEUR (Stáj
Havel Strýčice), družstva (4) 1. Severní Morava I -
L. Strnadlová - NIWARA (SKL Trojanovice), L.
Vachutková - LUITPOLD (JO Dubicko), K. Flisní-
ková - EURA (JK Equiteam Flisník), J. Zwinger -
COLOMBO 1 (JK Opava Kateřinky), 2. Praha - M.
Hažmuková - QUINTA II D ARSOUILLE (JK Dan-
ce and Jump), A. Vojtková - ADÉ , B. Vojtková -
ANGELIKA (obě Bost B.), B. Tomanová - KOHEN
(JK Dance and Jump), 3. Severní Morava II - Z.
Brátová - VELMA (Baník Ostrava), M. Žilinský -
GUANA (Stáj Newport), J. Ludvík - CONY (JO Vel-
ká Polom), K. Kubrická - GEM (SS Kubrický).

Ptýrov 17.-19. 8. CSI* 6-7letí (48) 1. Papoušek
K. - GREAT STAAR (Srnín), 2. Pařenica - CALLE-
DA (Sulice), 3. Vachutka - CALIPPA-T (Vachutka),
dvouf. sk. 130/135 cm (62) 1. Šulek - DARIA
(SVK), 2. Žíla - LE PATRON (Mustang), 3. Crnková
- LA GABANA (Bost B Praha), 135 cm (42) 1. May-
er - RONCADOR (GER), .4. Eim - OSCAR AgramM
(Tlumačov), dvouf. sk. 125/135 cm 6-7letí (45) 1.
Köber - EVITA (GER), 2. Gladišová - IRRAS (Gla-
diš), 3. Žíla - EIBISCH II (Mustang), 130 cm (51) 1.
Schoechert - RAPHAELA 98 (GER),.3. Doležal -
ROCKINA (ČJK), 140 cm (50) 1. Papoušek K. -
CONGO KING AgramM (Srnín), 2. Sabó - TITAN
(SVK), 3. Žíla - LE PATRON (Mustang), finále 6-

7letí (44) 1. Přibyl - GOLDIKA 1 (CZ), 2. Köber -
EVITA 265 (GER), 3. Žíla - EIBISCH II (Mustang),
135 cm (57) 1. Köber - NAOMI 54 (GER), 2. Mayer
- RONCADOR (GER), 3. Stružinská - LIPKA UNI-
REN (Gasstr), GP (140+150cm) (37) 1. Fialka -
CARDUCCI (Mustang), 2. Majer - ELECTRA (SVK),
3. Kuczerawy - URACA VAN DE (POL), 4. Žíla -
CARLOS (Mustang), 5. Doležal - STAKKATA Bio-
faktory (ČJK).

Mariánské Lázně 17.-19. 8. CDI W/CDIJ Pre-
liminary jun. (5) 1. Trischberger - ROSENBORG
(GER), .3. Holasová - DANCER 87 (CZ), SG (18)
Glaser-Käppeler - Schabos (GER), ...10. Habás-
ková - SURVIVAL 34 (CZ), -IM II- 1. Haddad -
CADILLAC 35 (USA), individuals jun (3) 1. Hola-
sová - DANCER 87 (CZ), -IM I- (16) 1. Haddad -
FRIDO 35 (USA),..10. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ
(CZ), GP B (24) 1. Lis - PROBLESK (BLR), vJ
jun. (2) 1. Krčmářová - WEDENSTERN (CZ), IM
I Kür (11) 1. 1. Haddad - FRIDO (USA),..7. Char-

Rozhodčí 
v Bernolákovu

Drezurní komise SJF uspořádala
v sobotu 25. srpna v Bernolákovu
seminář s německým rozhodčím
Petrem Hollerem. Zúčastnilo se 30
drezurních rozhodčích, trenérů
i jezdců. Velkým kladem semináře
byla  praktická část, kdy byli koně
a jezdci se stupněm výcviku od -Z-
do -GP- předváděni a hodnoceni
„na živo“. Komentář byl zaměřen
jednak pro rozhodčí, ale také pro
jezdce a trenéry. Eva Nesňalová

Čakovičky v sobotu
Jezdecké závody Čakovičky

ohlášené na 22. a 23. září jsou
pouze jednodenní a konají se
v sobotu 22. září.

Do Liberce dříve
Pořadatelé závodů O pohár města

Liberce oznamují, že z technických
důvodů jsou nuceni skokové závody
(-Z-ST-), které se měly konat 22. září
posunout o dva týdny dopředu na
termín 8. září. Začátek soutěží 10.00
hod, info na tel.: 736 188 155.

Lipiny zvou
Pořadatel letošního MČR v jízdě

spřežení (JK Bohuslavice nad Metují
ve spolupráci s SK SOKOL Lipiny),
které se koná ve dnech 14.-16. září
v Bolehošti - Lipinách, zvou všechny
příznivce kočárů. Kvalifikaci pro
účast na MČR splnilo 51 jezdců
jedno, dvoj a čtyřspřeží a dvojspřeží
pony. Závody jsou současně i Mist-
rovstvím VČ oblasti ve všech katego-
riích. Drezurní zkoušky začnou
v pátek v 9.00 hodin, sobotní
i nedělní program v 10.00 hodin.
Aktuální informace na:
www.lipiny.zde.cz

Změna 
v Trojanovicích
Pořadatelé JK Trojanovice ozna-

mují, že byl zrušen termín jezdec-
kých závodů v sobotu 8. září a sou-
těže byly přesunuty na sobotu 6.
října. V novém termínu bude uspo-
řádáno i 6. kolo seriálu Pony ligy
(pony od ZP do STP a soutěže do
L* pro jezdce do 21 let - Teenager).

Vzdělávání - CVIČITEL JEZDECTVÍ
otevírá akreditované pracoviště MŠMT v rámci vzdělávacích programů v oblasti sportu.
Zahájení 6. října 2007 v Praze. Víkendové studium v rozsahu cca 170 hodin. Závěrečné
zkoušky 24. (25.) 11. 2007. Teoretická příprava - Praha, praktická příprava - Hradištko u Sadské.
Uzávěrka přihlášek 26. 9. 2007.
Informace (přihlášky) na tel.: 724 211 140, 732 951 569 - Mgr. Jaroslav Sedláček 
popř. e-mail: Jaroslavsedlacek@centrum.cz,  kolarova_veronika@quick.cz

vátová - PASCOLINI (CZ), GP Kür (15) 1. Max-
Theurer - SALIERI OLD (AUT).

Dubicko 18.8. drezura -Z 3- (13) 1. Křemeno-
vá - AMADEUS 5 (JK Albertovec), DD 03 (10) 1.
Křemenová - COLADAS (JK Albertovec), -L 5- (5)
1. Křemenová - COLADAS (JK Albertovec), JD 06
(5) 1. Szebenyiová - LOUISIANA LADY (SVK), -
SG- (5) 1. Szebenyiová - LOUISIANA LADY
(SVK), -IM I- (5) 1. Krupková - HSENDY (JS pod
Kunětickou horou).

Hradec nad Moravicí 18. 8. Derby 110 cm (6)
1. Hrbáčová - BRAWO (B.U.K. Opava), 2. Živníček
- ARISTOKRAT (JK Hradec nad Mor., 3.Osobová
- VICTIS (JK Amír), Derby 120 cm (6) 1. Živníček
- ARISTOKRAT (JK Hradec nad Mor.), 2. Stixová -
CORTEZ 5 (JK Starý mlýn Opava Kylešovice), 3.
Osobová - BARBORA-VICTIS (JK Amír), pony -
stup. obt. do 60 cm (4) 1. Holá - VERDI 2 (JS
Casin Svinov), stup. obt. do 80 cm (5) 1. Zemá-
nek - MARKÝZA 3 (JK Trojanovice), -LP- handi-
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cap (8) 1. Kubová - RYN 1 (JK SKL Trojanovice), -
SP- handicap (5) 1. Kubová - RYN 1 (SKL Troja-
novice).

Všetice 18.8. dvouf. sk, 100/110cm (62) 1.
Bláha - GAMET 1 (JK Borová), dvouf. sk,
110/120cm (51) 1. Skálová - TAMARA 2 (Skála
Třeboň), -L**- (21) 1. Liska - ELEN S (Leopard Pra-
ha), 2. Urbanová - TRENING (Urban Praha), 3.
Daněk - GALANT 1 (JK Všetice).

Děpoltovice 18.-19.8. -ZM- děti (9) 1. Křivan-
cová- HAG 1 (Pegas Děpoltovice), mladé koně
(11) 1. Milivojevičová - ZANGLIA (Český jezdecký
klub), dvouf. sk, 100/110cm (53) 1. Močíčková -
SANDY (Jezdecký areál Javor), stupň. obt. do
120 cm (38) 1. Kabátová - NAOMI 4 (JS Nesměň),
jezdecký poker 1. Donthová - RESKÁTOR
DONTH (Sportovní stáj Donthová), 2. Bieliková -
LAPTOP (Hipodrom Most), 3. Kabátová- NAOMI 4
(JS Nesměň), dvouf. sk, 100/110cm (23) 1.
Kabátová - K-ERB (JS Nesměň), štafety do 110
cm (18) 1. Danielová Barbora - SYLVA, Bičaníko-
vá - IMÁGA (JO Kavka), volba dráhy do 120 cm
(22) 1. Smaha - EROS 4 (Sportovní stáj Smaha
Dýšina), 2. Roubalová - ŠERONZ (Roubal Plzeň),
3. Kabátová - K-ERB (JS Nesměň), -S+ST- (22) 1.
Mentlíková - JASPERS-BOY (TJ statek Úněšov),
2. Kočík - ALAN-K (Stáj Kočík), 3. Macháčková -
HAGI.

Troubek 19. 8. -ZM- děti (4) 1. Zelinková -
POMĚNA (JK Přerov o.s.), 4. a 5. letí (16) 1. Urban
- CALETTA 1 (JK Ramir Bělov), dvouf. sk. 100/110
(60) 1. Doleželová - VISLA 1 (Stáj Radek Koberčík),
-ZL- (42) 1. Cintulová - ARIEN (JO při SŠZe Pře-
rov), -L- (10) 1. Složil - GRÉTA 8 (JASO Oldřichov),
-S- (5) 1. Složil - GRÉTA 8 (JASO Oldřichov).

Chrámečné 25. 8. -Z- (27) 1. Zelinková -
POMĚNA (JK Přerov o.s.), volba dr. do 110 cm
(11) 1. Dostál - SILMEN (Jezdec Bochoř), -ZL- (30)
1. Horáková - POLI (Stáj Renosport), -L- (18) 1.
Jarka - DAISY (JK Haná), 2. Singrová - RECESE
(Vizovice), 3. Odstrčilová - ELITA 2 (JK Nížina Zlín),
derby (1200 m, 16 skoků) (5) 1. Malý - CENTRIA
(Montana o.s.).

Humpolec 25.-26. 8. Finále Zlaté podkovy +
KMK všestrannost SN (25) 1. Šídlo - MALCOLM
(JK Albertovec), 2. Hnát - ARES 4 (JK Trio Kaliště),
3. Dvořáková - MAIRO (JK Cavalier Rynárec),
pony (14) 1. Smékalová - SALINA (Smékal), 2. Pří-
hodová - IBALGIN FAST (JK PAM), 3. Odložil -
SAGAR 1 (Odložil), BP jun. (16) 1. Konečný -
NAJDY (JO Pegas), 2. Příhodová - ROKOK (JK
PAM), 3. Konečný - FLEJTA (JO Pegas), BP děti
(7) 1. Kvapilová - QUINT (Hřebčín Kubišta), 2. Drd-
lová - MOHYKÁN (JK Bártová), 3. Řeháková -
DUBLON (Apolenka), SP (32) 1. Vobořilová -
PRESTIGE 1, 2. Vobořilová - MYSTICE/GREK (JK
Flamengo Sloupno), 3. Chvojka - GOYEN (JK Sto-
lany), ZP (17) 1. Dvořáková - OSTER (JK Cavalier
Rynárec), 2. Vrtek L. - DAVOS 1 (Horní Heřmani-
ce), 3. Březina - ELÁN 3 (JK Český Dvůr), jedno-
spřeží (11) 1. Exner (JK Favory), 2. Jadrníček, 3.
Vyskočil (oba NH Kladruby n.L.), dvojspřeží pony
(4) 1. Votoupal (Moravský Krumlov), dvojspřeží (8)
1. Jirgala M. (JK Albertovec), 2. Kohout (JS Denisa
Bratronice), 3. Soukup (JK Ruda), čtyřspřeží (5) 1.
Nesvačil (JK Hřebčín Favory), KMK 5letí (4) 1.
MALCOLM - Šídlo (JK Albertovec), KMK 6letí (7) 1.
PRESTIGE 1 - Vobořilová (JK Flamengo Sloupno).

Frýdek-Místek 25.-26.8. stup. obt. do 110 cm
(52) 1. Masár - TARA (JK Caballero), stup. obt. do

120 cm (62) 1. Hlaušek - LASSANDRA (JK Šilheřo-
vice), 2. Klus - COLORADO 1 (JK Dřevěný dvůr
Baška), 3. Masár - TARA (JK Caballero), -S** - (36)
1. Kuba - TORO 1 (SS Kentaur), 2. Hentšel - IR 1
(JK Baník Ova), 3. Lamich - CONTINUAL (JK Opa-
va Kateřinky),

-ST**- (11) 1. P. Špalková - JOKER 1 Martex
(JK Caballero), 2. Holý - GLADIOLA (JK Hřebčín
Amona), 3. Bajnar - MATA 1 (JK Baník Ova), 4.
Kuba - TORO 1 (SS Kentaur), 5. Kubrický - ŠEJLA
1 (SS Kubrický), Bezručův pohár -S**+ST**- (11)
1. P. Špalková - JOKER 1 Martex (JK Caballero), 2.
Bajnar - MATA 1 (JK Baník Ova), 3. Holý - GLADI-
OLA (JK Hřebčín Amona), 4. Kuba - TORO 1 (SS
Kentaur), 5. Hentšel - IR 1 (JK Baník Ova), -ZM -
děti a junioři- (7) 1. Nedělová - LOWE GRAY (JK
Cento Bruzovice), -ZM- 4 a 5ti letí koně 1.rokem
(16) 1. Hladká - CIR (JK Děti a koně), -Z- 4 a 5ti letí
koně 1.rokem (27) 1. T. Javašová - GIZELLE Mičul-
ka (Geofin Equiteam), -Z- děti a junioři (26) 1. Mič-
ková - ATLET (JK Nové Dvory F-M), ostatní (23) 1.
Jäger - GEREMI (Empresa), -ZL- (78) 1. Ludvík -
KAMPA (JO Velká Polom), -L**- 1. Hentšel - BUR-
GUND (Baník Ova).

Vondrov (Hluboká nad Vltavou) 25.-26. 8. stup.
obt. do 110 cm (46) 1. Mayer - CONSTANZE (JS
Ohrazenice), -L**- (44) 1. Mayer - MAMBA (JS
Ohrazenice), 2. Prokešová - JAMIRA (Jindř. Hra-
dec), 3. Skálová - ALIGÁTOR (Skála Třeboň), -S**-
(17) 1.  Mayer - MAMBA (JS Ohrazenice), 2. Suko-
vá - ARAMIS HOUSSOIT Z (JK Jasanka), 3. Šafra-
ta - CALANDRO (JK Louňovice), dvouf. sk.
110/120 (29) 1. Prokešová - JAMIRA (Jindř. Hra-
dec), -L**- (34) 1. Jírová - SCHAY (JK Jasanka), 2.
Badalová - CEDRA 1 (Holiday Horse Club), 3.
Rosecká - CAPTAIN∞S CARTOUC (Dynín), -S**-
(16) 1. Šafrata - CORADO (JK Louňovice), 2. May-
er - MAMBA (JS Ohrazenice), 3. Hruška Z. - BUR-
BERRY BRIT (Z. Hruška), -ST*- (11) 1. Hruška Z. -
BURBERRY BRIT (Z. Hruška), 2. Kozák - QUIDAM
(JK Caletto), 3. Čoudek - BELLS (Blaťák Mažice),
oblastní mistrovství JČ ve skákání děti -Z- (6) 1.
Starý - TROJA (JK Malonty - Bělá), jun. 1. Kozák -
DUEL 3 (JK Caletto), ženy 1. Rosecká -
CAPTAIN∞S CARTOUCHE (JK ZeS Dynín), sen. 1.
Mayer - MAMBA (JS Ohrazenice).

Hradec Králové 24.-26.8. dvouf. sk. 100/110
(75) 1. Veselovská - ARIKA 2 (Zámek Vilémov),
dvouf. sk. 110/120 1. odd. (52) 1. Jarolím - GREAT
FUN (Jarolím), 2. odd. (58) 1. Pejřilová - LESTER
(HJK), -L*- (77) 1. Toth - MERCEDES 1 (Fresta
Brno), 2. Zvára - LARAMON (JS Cís. ostrov), 3.
Veselovská - FORINT (Zámek Vilémov), dvouf. sk.
110/120 (76) 1. Pejřilová - LESTER (HJK), stupň.
obt. do 120 cm + žolík (74) 1. Toth - MERCEDES
1 (Fresta Brno), 2. Zahoř - TIZIAN (Zahoř), 3.
Vachutková - KORNET 1 (Dubicko), -S**- (56) 1.
Sabó - TITAN (SVK), 2. Staňová - LOTTE-T (Fresta
Brno), 3. Šoupal - ČARAS (SK Olympia), -ST**-
(29) 1. Zelinková - CIGALLE-BZ, 2. Papoušek J. -
CHABLIS 121-T, 3. Papoušek J. - VOLONTER-
T (oba JK Tarpan), 4. Zahoř - TIBETA (Zahoř), 5.
Veselovská - DONA 9 (Zámek Vilémov).

Most 25.-26.8. dvouf. sk, 100/110 (56) 1. Rot-
hová - GERONIMO A (Equine Hoffmeister), -ZL-
(84) 1. Macánová - LA PRIMAVERA (Tecton Most),
-L*- (69) 1. Matějka - RUMBA Geoprojekt (Eggers-
mann Caro As), 2. Crnková - LA GABANA (JS BOst
B), 3. Nováková - FOR (Bon Equi Club Louny), -S*-
(34) 1. Doležal F. - ROCKINA (ČJK), 2. Batíková -

MONTANA 6 (Větrný ranč Rychnov), 3. Holečková -
CORRDEL (Cortys), stupň. obt. do 110 cm (39) 1.
Pálková - NELA 2 (JK Velvary), -L**- (35) 1. Mazán-
ková - SHERLOCK (Inest Servis), 2. Hlavatá -
BERIO (Chomutov), 3. Millerová - TRIAL 1 (Tatran
Ústí), -S**- (33) 1. Crnková - LICORI (JS Bost B), 2.
Doležal F. - ROCKINA (ČJK), 3. Pospíšil - HONTO
(Židovice), -ST**- (20) 1. Macánová - POMPÖS
(Tecton Most), 2. Šlechta - GUFFY (Šlechta), 3.
Macánová - L∞AMIE (Tecton Most), 4. Doležal F. -
AVENA 1 (ČJK), 5. Studnička V. - ARIEM (Zájezd),

obl. mistrovství jun. -L- (6) 1. Millerová - TRIAL 1
(Tatran Ústí).

Všetice 25.8. dvouf. sk. 100/110 (34) 1. Císa-
řová - RONY (JK svobodných pánů a paní ze Slap),
dvouf. sk. 110/120 (43) 1. Daněk - ESKADO (JK
Všetice), jezdecký poker (-L-) (26) 1. Motygin -
ELEN S (Všetice), 2. Holíková - FABIENNE (Zbož-
nice), 3. Malák - CIROCO (Všetice), -S**- (10) 1.
Motygin - WHISPERER (Všetice), 2. Novotný -
COUNTDOWN (JK Tarpan), 3. Jindra - LUNÍK
(Jindra).


