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Drezura
Olympijské hry pokračovaly ve středisku

Sha Tim drezurními soutěžemi. Jezdecké kol-
biště v Sha Tin s hledištěm pro osmnáct tisíc
diváků, je součástí dostihového areálu kde se
pravidelně běhá  Hong Kong Cup - jeden z nej-
lépe dotovaných světových dostihů. Proto je
zde vybudovano zázemí poskytující špičkovým
plnokrevníkům tu nejlepší péči.

V Grand Prix se představilo jedenáct tříčlen-
ných družstev a patnáct jednotlivců. Celkem
čyřicet sedm adeptů olympijské medaile. Jezdilo
se v noci za umělého osvětlení a všudypřítomný
hluk nedalekého letiště byl dost rušivý. V hledišti
se shromáždilo po oba dny 18 000 diváků.

Po posledním testu v Cáchách byla situace
v souboji o týmové zlato poměrně přehledná.
V Cáchách sice zvítězili domácí, ale olympijská
náhradnice  Holanďanka Adelinde Cornelissen
(soutěžící pouze jako jednotlivec) velkým
náskokem porazila další členy německého týmu
Nadine Capellman a Heike Kemmer. Dalo se
tedy předpokládát, že Holandsko bude v Hong
Kongu v oslnivé formě.

Soutěž se však pro Holanďany nevyvíjela
dobře. Hans Peter Minderhoud na 13leté ryzce
NADINE (TCN Partout) startoval v soutěži jako
první a to je vždycky nevýhoda. Jeho výkon byl
navíc nepřesvědčivý. O poznání lepší byla dru-
há Holanďanka Imke Schellekens-Bartels na

14leté hanoveránce SUNRISE (Singular Joter),
jenže… v nájezdu do traverzály v písmeně „M",
kde zrovna seděl německý rozhodčí Gotthilf
Reixinger, vyplázla její klisna jazyk,  a i když ho
po několika skocích zase schovala, dostala od
něj o 2,5% méně než od ostatních rozhodčích.
V jeho hodnocení tak skončila na 18. místě. Jíz-
da byla ohodnocena 70.875% a v konečném
pořadí to znamenalo 5. příčku.

První z německých závodnic, Heike Kemmer
s 15letým valachem BONAPARTE (Bon Bona-
parte), zajela vysoko nad poměry. V její jízdě
bylo všechno, byl to nejlepší výkon dne
(72.250%).

Druhý den startovala nejprve Nadine Capell-
man s hanoveránem ELVIS VA (Espri). I když
se jí příliš nevydařila piafa a prodloužený klus,
její jízda byla o mnoho lepší, než jaké v poslední
době předvádí. Byla oceněna 70.083%. Anky
van Grunsven se 14letým tmavým hnědákem
SALINERO (Salieri) zajela velmi dobrou úlohu
(74,750%), ale ztráta už byla veliká. "Nemohla
jsem jít do plného rizika, protože bych mohla
ohrozit celé družstvo. V Grand Prix special
a v Kür je to něco jiného, tam jezdím za sebe,
ale tady by to nebylo v pořádku." vysvětlila.
"Včera jsme už zapomínali na zlatou medaili.
Hodnocení našich prvních dvou výsledků asi
nebylo zcela  v pořádku, ale remíza by stejně
nic neřešila. Na druhou stranu jsme měli podat
lepší výkon. Není to konec světa, ale jsem,

pravděpodobně na své poslední olympiádě,
zklamaná. Přece jen mi léta přibývají a chci trá-
vit více času se svými dětmi. A jsem také zka-
žená dvěma neuvěřitelnými koňmi. Ledaže mi
někdo nabídne dalšího báječného koně, jinak
cestu do Londýna nevidím." nastínila svou per-
spektivu Anky.

Poslední startující byla Isabell Werth se
14letým hanoveránem SATCHMO (Sao Paulo).
Její jízda oplývala sebevědomím a rozhodností.
Přes drobné nepřesnosti se vyhoupla do čela
hodnocení jednotlivců a po právu byla oceněna
76.417%. „Celý tým se stmelil, hodně jsme si
pomáhali a podporovali jsme se. Jsem opravdu
šťastná, protože nám mnoho lidí po loňském
evropském šampionátu nevěřilo, ale my jsme to
dnes dokázali,"  řekla na tiskové konferenci.

Z týmové soutěže si zlaté medaile s 72,917%
odvezli Němci, stříbrní Holanďané měli 71,750%
a bronzové medaile skočily v Dánsku 68,875%.
Čtvrtí skončili Američané 67,819%, pátí Švédo-
vé 67,347% a šestí Britové dostali 66,806%.

Zajímavostí bylo vystoupení 67letého
Japonce Hiroshi Hoketsu, který na svých prv-
ních OH 1964 v Tokiu, startoval jako skokan.
Už jako drezurista se kvalifikoval i do Soulu
1988. V Hong Kongu byl s 11letým hanoverá-
nem WHISPER ohodnocen 62,542%, obsadil
35. příčku. Zklamaná byla Američanka Debbie
McDonald mdlým výkonem 17leté hanoverán-
ky BRENTINA (Brentáno II) - 63,00%. Naopak
šťastná byla Ruska Alexandra Korelova. Její
18letý bílý hřebec BALAGUR (Raskat) uchvátil
nejen diváky, ale potěšil i rozhodčí a ti ho
odměnili 68,500%. „Balagur je Orlovský klusák

Srpnové 
šampionáty
Podruhé v Mostě

Týden po přeloženém seniorském mist-
rovství se národní medaile rozdělovaly
v Mostě podruhé a tentokrát již plánovaně
o ně soutěžily ve skocích děti a obě junior-
ské kategorie.

Šampionátový model určuje i nejmlad-
ším jezdcům tříkolové soutěže. Pro děti to
bylo -ZL+L*+L**-, mladší junioři skákali -
L*+L**+S**- a starší -L**+S**+S**-.

Novými medailisty roku 2008 jsou: mezi
dětmi (19. start.) mistryně Sabina Šůchová
na URIEL (JK Bernartice) před Lucií Kruli-
chovou na NIKOLA 10 (Zduchovice)
a Kateřinou Kubrickou s DEBORA 5 (Stáj
Kubrický), mezi ml. juniory (14-16 let, 34
start.) dvě zástupkyně stáje Dance & Jump,
zlatá Michaela Hažmuková na QUINTA II
D’ARSOUILLE a stříbrná Barbora Tomano-
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a do jedenácti let, než jsem ho koupila sloužil
v Rusku u jízdní policie. Myslím si, že se dnes
večer při vjezdu na stadion, cítil jako když
dělal pořádek při fotbalových zápasech. Moc
se mu nechtělo, ale brzy se srovnal a jeho
výkon byl skvělý." pochvalovala si jezdkyně.
Dobrý byl také Polák Michal Rapcewicz
s 11letým valachem RANDON (Czuwaj), který
s 67,500%  obsadil v hodnocení jednotlivců
šestnácté místo.

Grand Prix special
Po dni odpočinku pokračovalo dvacet pět

nejlepších soutěží Grand Prix special. Tato úlo-
ha bývá především doménou Isabell Werth a ta
si jistě chtěla vytvořit dostatečný náskok do
závěrečného Kür. Nepovedlo se to hlavně kvůli
neposlušnosti, kterou udělal SATCHMO při prv-
ní piafě. Nakonec byla ráda, že se ho podařilo
srovnat a že nevycouval z obdélníku. Jinak byla
jízda velmi dobrá a razantní, jak je ostatně
u Isabell Werth pravidlem. Její hodnocení bylo
75.200%. Chybě se nevyhnula ani její soupeř-
ka, Anky van Grunsven. Při nájezdu do klusové
traverzály SALINERO zaskočil, a to ji stálo hod-
ně bodů. Jinak i tato jízda byla velmi dobrá
a dostala i podobné ohodnocení 74.960%.       

Do soutěže nenastoupila Imke Schellekens-
Bartels pro okulhání klisny SUNRISE a podprů-
měrný výkon podala Nadine Capellmann s vala-
chem ELVIS VA. Naopak i tady byl velmi dobrý
BALAGUR (71,400), jehož piafa je nepřekona-
telná. Výborný byl za USA startující rodilý
Němec Steffen Peters s 10letým hřebcem
RAVEL (71,800) a formu potvrdila i Heike Kem-
mer na BONAPARTE (72,960).

Třikrát zlatá Anky
Do finále postoupilo patnáct nejúspěšnějších

a výsledky z GPS se připočítávaly. Isabell
Werth věděla, že její náskok 0,24% je nepatrný
a proto jela na doraz. Nástup měla impozantní,
zvládla dokonce i první piafu, ale při dalším
pokusu o piafu v piruetě zopakoval SATCHMO
neposlušnost z minulé soutěže  „Nezapomněla
jsem, co stalo se před dvěma dny, ale pokud
jsem chtěla vyhrát, tak jsem musela riskovat.
Satchmo je význačný kůň a moje city k němu se
kvůli chybám, které dělal, nemění - jen se
musím snažit znovu získat jeho důvěru,"
komentovala. Známku přes to dostala vysokou
78,100% úhrnem spolu s GPS to bylo 76,650%.

Anky van Grunsven zajela dobře, ale nijak to
nepřeháněla. SALINERO byl citlivý a horlivý,
ale nebyl to ten oslnivý Kür ze Světových her
před dvěma lety v Cáchách. "Já jezdím na hud-
bu hodně ráda, ale věděla jsem jakou známku
dostala Isabell. Potřebovala jsem zajet dobrou
úlohu, ale bez rizika a podařilo se to, snad kro-
mě posledního zastavení."

Rozhodčí to ocenili 82,400% a její celkový
úhrn byl 78,680%. Pro Anky to znamenalo třetí
zlatou olympijskou medaili v řadě a to se dopo-
sud nikomu nepodařilo.

Stříbrná byla Isabell Werth a i bronzová
medaile putovala do Německa, zásluhou Heike
Kemmer s BONAPARTE. Trochu si může stě-
žovat na nepřízeň rozhodčích na čtvrtém místě
Steffen Peters na RAVEL. 
Výsledky z OH na: http://results.beijing.cn

Skoky
Olympijské skokové soutěže probíhaly ve

večerních hodinách, ale stejně teplota neklesala
pod třicet stupňů. Koně museli být po parkuru
zchlazováni v klimatizovaných stanech. Autory
parkurů byli Leopoldo Palacios z Venezuely
spolu  se Stevem Stephensem z USA a překáž-
ky byly inspirovány tradiční čínskou kulturou.

Systém olympijských skokových soutěží
v Hong Kongu někdy vzbuzoval rozpaky.
V pátek 15. srpna se jelo první kolo, které se
započítávalo jen do soutěže jednotlivců a bylo
pomocným hlediskem pro určení pořadí startov-
ní listiny v následující soutěži družstev. Kurz
prvního kola nebyl příliš složitý a potíže s ním
měli vlastně jen příslušníci jezdecky exotických
zemí. V soutěži se představilo sedmdesátsedm
dvojic. Dvaceti devíti z nich nespadl žádný skok,
jednu chybu mělo dalších devatenáct, ale přísný
časový limit překročily dvě třetiny jezdců. Mezi
bezchybnými byli hned tři Američané a překva-
pivě nikdo z favorizovaného německého týmu.
Největších ovací se dočkali tři jezdci reprezentu-
jící Hong Kong, především 25letý Patrick Lam,
který byl s belgickým hřebcem URBAN, jedním
z bezchybných.

Pohár národů 
Po dni odpočinku bylo na pořadu první kolo

družstev. To bylo současně druhým kolem jed-
notlivců. Na startu stálo šestnáct týmů a třináct
jednotlivců. Parkur byl náročný a technický
a znovu se nedal stihnout. Nejlépe se s ním
vypořádali reprezentanti Švýcarska společně
s USA , kteří si odvezli jen dvanáct bodů, třetí
Švédové měli třináct a na čtvrtém místě Velká
Británie společně s Kanadou šestnáct. Šestí
Holanďané spolu s Nory měli sedmnáct a do
druhého kola s dvaceti body spolu s Australany,
proklouzli s odřeným hřbetem ještě Němci. Za
nimi skončily Brazílie (25), Mexiko (26), Ukrajina
(34), Saudská Arábie (38), Nový Zéland (45),
Hong Kong (59) a Čína (99). 

Druhé kolo Poháru a současně třetí jednot-
livců se jezdilo hned následující den a bylo opět
velmi těžké. Technické a s napjatým časem.

Spolu s devíti kvalifikovanými týmy startovalo
ještě patnáct nejlepších jednotlivců. Hrdiny sou-
těže byli Kanaďané, kterým odstoupil pro zraně-
ní 12letého valacha OLE (Burggraaf) jezdec
Mac Cone a tak se všechny jejich výsledky
započítávaly. Ve třech v tomto kole startovaly
i týmy Velké Británie a Austrálie, ale ty se s tím-
to handicapem nedokázaly tak dobře vyrovnat. 

Ian po desáté
Jako první  ze země javorového listu starto-

vala vítězka posledních Pan Amerických her,
46letá Jill Henselwood  s oldenburským vala-
chem SPECIAL ED (Argentinus). Přešla bez
chyby a dala zapomenout na první kolo, kde
inkasovala 18 bodů. Jako druhý startoval 40letý
Eric Lamaze s obdivuhodným skokanem
12letým hnědákem HICKSTEAD (Hamlet). Ten
shodil předposlední skok a byly to jeho jediné
čtyři body z celé olympiády. Třetí z hrdinů  pon-
dělního večera, byla žijící kanadská legenda,
61letý Ian Millar startující už na svých devátých
OH. Do této statistiky se mu však nezapočítáva-
jí náhradní olympijské soutěže z 1980 v Rotter-
damu, kde byl, v době bojkotu OH v Moskvě,
členem vítězného týmu. V Sha Tin sedlal
13letého holštýnského hnědáka IN STYLE
(Acord II) a po suverénním čistém parkuru, při-
vedl do varu svou početnou obec obdivovatelů.
Tento výsledek zaručoval Kanadě minimálně
stříbrnou medaili a dostal pod velký tlak favority
z USA. První z nich,  Mclain Ward  na 13leté
belgické klisně SAPHIRE (Darco) měl 4 body
a Laura Kraut s 10letým kwpn běloušem CED-
RIC šla s nulou. Potom ale třetí jezdec Will Sim-
pson, s 12letým tmavým hnědákem CARLS-
SON VOM DACH (Cassini I) dostal osm bodů.
Poslední Američanka Beezie Madden se skvě-
lým hnědákem AUTENTIC (Guidam) měla tyto

možnosti:  jít čistě, to byla zlatá, nebo s chybou
- rozeskakování s Kanadou, nebo pět bodů
a víc, to by byla stříbrná medaile. Moc se snaži-
la, ale AUTENTIC zavadil o pásku na vodním
příkopu a tak všichni trnuli zda stihne čas. To se
podařilo. Oba týmy měly 20 bodů a bylo roze-
skakování. V něm udělala Kanaďanka Jill Hen-
selwood chybu, a protože všichni ostatní startu-
jící z obou týmů už nechybovali, zopakovalo
zlatý triumf z Athén USA. Stříbrná byla tedy
Kanada a na bronzovou se překvapivě vyhoup-
lo Norsko (27). Čtvrté skončilo Švýcarsko (30),
páté bylo Holandsko spolu s Německem (34),
sedmá Velká Británie (37), osmé Švédsko (38)
a devátá Austrálie (41).

Zase doping
Do prvního kola finále jednotlivců, postoupilo

po dvou dnech odpočinku 34 nejlepších. Model
olympijské soutěže přinesl problematické sma-
zání  dosvadních výsledků a tak se začínalo od
nuly.  Bohužel, znovu se hry neubránily dopin-
gové aféře. Přistiženi byli Christian Ahlmann
z Německa, Denis Lynch z Irska, Toni Andre
Hansen z Norska, a Bernardo Alves z Brazílie.
Všichni se do finále kvalifikovali, ale po pozitiv-
ním "A" vzorku, byli ze soutěže vyloučeni.

Nyní se čeká na potvrzení vzorku
“B“ a pokud se potvrdí zjištěné skutečnosti,
bude s obavami na verdikt disciplinární komise
čekat především Norsko. To by mohlo přijít
o svoji historicky první olympijskou medaili
v soutěži družstev.

Po návratu do Německa pak svůj prohřešek
vysvětloval na tiskové konferenci Christian Ahl-
man. Podle jeho slov se zakázaná látka do krve
jeho koně dostala z uvolňující masážní emulze,
o které se domníval, že neobsahuje zakázané
prostředky. Pokud tomu tak je, musíme jen kon-
statovat, že při dnešním olympijském dopingo-
vém drobnohledu, bylo jeho jednání velmi leh-
komyslné.

GUIDAM slavil
První kolo bylo překvapivě lehké a nerozho-

dovalo o ničem. Do druhého se probojovalo
všech deset jezdců, kteří byli bez chyby, a dal-
ších dvanáct s jedním shozením. Druhé kolo
bylo o poznání těžší a čistý výsledek už byl
pozvánkou na medaili. Po obou kolech mělo
sedm jezdců na kontě čtyři body a ti se roze-
skakovali o bronzovou medaili. Chybu udělali
oba Holanďané Angelique Horn (O’BRIAN)
a Marc Houtzager (OPIUM), stejně jako Ludger
Beerbaum (ALL INCLUSIVE) i Mclaim Ward
(SAPPHIRE). Čistě šel obhájce titulu z Athén,
Rodrigo Pessoa s 10letým valachem RUFUS
(Landaris). Ten bohužel nepatří k nejrychlejším,
a tak obsadil celkovou pátou příčku. Chybu neu-
dělala ani světová jednička, Meredith Michaels-
Beerbaum s rychlíkem SHUTTERFLY. Riskova-
la a už se zdálo, že do Německa přece jen
medaili odveze. Čáru přes rozpočet udělala její
velká rivalka Beezie Madden.  S 13letým hně-
dákem AUTENTIC  byla o 12setin vteřiny rych-
lejší a bronzová putovala do USA.

Vyvrcholením bylo rozeskakování o zlato. Do
toho se probojovali dva jezdci, kteří oba finálové
parkury přešli bez chyby. První z nich, jeden
z nejstylovějších světových jezdců, Rolf-Göran
Bengtsson ze Švédska s 13letým ryzákem NIN-
JA (Guidam) šel skvěle, ale dostal se blízko
k poslednímu skoku a pobořil ho. Eric Lamaze
s impozantním hřebcem HICKSTEAD si pohlí-
dal čistý parkur a pak už mohl přijímat ovace.
Všichni tři koně, kteří získali medaile, jsou
holandského chovu a dokonce NINJA i AUTEN-
TIC po stejném otci - Guidam. Václav Dvořák
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Srpnové ...
vá s CAREFUL FRANZ JOSEF před Jaku-
bem Smrčkou na BIBI (JK Třebívlice)
a mezi st. juniory (17-18, 25 start.) se stal
mistrem Filip Doležal na AVENA 1 (ČJK
Karlovy Vary) před Lubošem Kozákem
s DUEL 3 (JK Caletto) a Janou Perníčko-
vou s HEIDI 1 (JK Heroutice).

O vyjádření k šampionátu jsme požádali
vedoucího Sportovního centra mládeže
Jiřího Pecháčka: „Úroveň kategorií stou-
pala v Mostě s věkem. Poněkud slabší se
mně letos zdály děti. Jejich mistrovská
soutěž byla, i přes systém kvalifikací, zjev-
ně nad síly některých dvojic. Podstatně
lepší výkonnost prokázaly kategorie mlad-
ších a starších juniorů. Mezi staršími se
pak objevili jezdci se zkušenostmi z ME. 

Mezi dětmi pomohl Sabině Šůchové
k titulu omyl v rozeskakování, kterého se
dopustila jasně vedoucí Lucie Krulichová.

Podmínky soutěží ztížila sobota, kdy
nepřetržitý déšť proměnil kolbiště v jezero,
naštěstí s pevným dnem. Opět se potvrdila
výhodnost pískových povrchů a v neděli již
nebylo po vodě ani památky. To by neune-
slo žádné travnaté kolbiště. I proto byl
letošní šampionát nejmladších skokových
jezdců úspěšný.” 

V Praze Rückl
Mistrovství v drezuře všech kategorií se

konalo 22.-24. srpna v areálu TJ Žižka na
Trojském ostrově. Neslo název Rückl Cry-
stal a záštitu převzal primátor Pavel Bém.

Překvapením bylo čtvrteční losování
pořadí startů. Doposud se losovalo vždy
pouze pořadí 1. kola. Ve 2. startují jezdci
v opačném pořadí a ve třetím bývá zvy-
kem, že se startuje od nejhoršího k nejlep-
šímu, aby soutěž gradovala. Tentokrát bylo
i pořadí finálového kola losované, ale pro
diváky to není nejšťastnější řešení.

V soutěži dětí bylo jen 12 dvojic. Star-
ších juniorů bylo deset, mladých jezdců
startovalo šest a dospělých bylo 18 a ve
finále dvanáct. Družstva byla sestavena tři.

Sbor rozhodčích byl opět mezinárodní.
Hlavním byl delegován ing. Václav Mráz,
spolu s ním ing. Milena Minářová, ing. Jan
Schütz a ing. Ludmila Vítková. Z Polska se
dostavili Janusz Lawin a Marek Pawlowicz,
z Německa Kay Knoll a Johann Speth
a sbor doplnila u nás žijící Angelia Henrik-
sen. Ve většině soutěží byl sbor rozhodčích
sestaven s převahou
zahraničních. 

Dvoukolová soutěž
dětí (DD,DJ) měla své
„papírové" favority a po
první kole  vedla v loň-
ském roce třetí Kamila
Kotyzová na ALICE (JK
Stáj Adam) před Barbo-
rou Marešovou a SAN-
LI-PAS (JK Iluze Makot-
řasy). Pořadí na prvých
dvou místech se nezmě-
nilo ani po druhém kole.
Bronzovou medaili získa-
la Michaela Fojtová
a GRANADA 5 (JS
M.Fojty). Soutěž uzavíra-
la sobotní program.

Neděli zahájila druž-
stva (2. kolo SG). Podle
předpokladů zvítězila
Praha I. ve složení Mgr.
H. Vašáryová, F. Sigis-
mondi, K. Žižková. Dru-
hé bylo družstvo Jihoče-
chů a třetí Praha II.

Mezi mladšími juniory (2x JU, vJ) star-
tovaly dvě medailistky z minulého roku
z kategorie dětí. Soutěž zůstala napínavá
až do konce. V té chvíli nikdo netušil, že
napětí neskončí ani po vyhlášení výsledků.
Nejlepší volnou jízdu předvedla hned první
startující, Markéta Hanzlová s GERT (JS
DDM Praha), po dvou kolech pátá. Byly
vyhlášeny výsledky, rozdány medaile,
poháry a květiny a program pokračoval.
Členové JS DDM Praha ale objevili ve
výsledkové listině v součtu ze tří kol chybu
a ohradili se proti vyhlášenému umístění.
Ukázalo se, že počítačový program není
schopen propočítat správně výsledek ze tří
soutěžních kol a výsledky musely být pře-
počítány ručně. Výměna medailí byla
naštěstí „jen“ mezi 2. a 3. příčkou. Zlato si
odvezla M. Bohuslávková s MELANTE,
stříbro M. Jirsová s GROSSE DAME,
bronz A. Mikolášová a CARBON.

Také u starších juniorů (2x JD, vJ) byly
dvě medailistky z roku 2007. Po prvém
i druhém kole byla v čele Martina Opočen-
ská s KIPI-N (stáj Leopard Praha), těsně
následována Evou Drozenovou na LIME-
RIK (JK IDC Prag) a Kristýnou  Raiskupo-
vou s EXCALIBUR (OS Belcredi Goldstar).
Rozdíly i na dalších místech byly minimální.

Volné jízdy byly napínavé až do konce.
První startující I. Galatíková byla vylouče-
na, protože CAPITOL odmítl po zazvonění
vstoupit do obdélníku. Nedařilo se K. Rais-
kupové, jejíž EXCALIBUR zlobil, a tak se
dvojice propadla v konečném výsledku
daleko dozadu. Nejlepší bodové ohodnoce-
ní volné jízdy získala nakonec poslední
startující, doposud čtvrtá Lucie Soustružní-
ková s LALIQUE (PM Brno) To ji vyneslo
na první místo. Stříbro si odvezla Martina
Opočenská, bronz Eva Drozenová.

V soutěži mladých jezdců (2x SG, vY)
vedla od prvého kola Michaela Habásková
se SAPIENS-K (JK Ronex), přestože
u německého rozhodčího K. Knolla byla až
na třetím místě. O druhé místo svedly boj
Zdenka Skripová a BLUSZCZ (JK Skrip
Dobročkovice) a Dita Krčmářová s FER-
RAGAMO 3 (JK Epona Praha). Patnáctile-
tý BLUSZCZ už příliš nesrší energií a ve
volné jízdě skončil až čtvrtý, což ho posu-
nulo na konečnou bronzovou pozici. Zvítě-
zi la Michaela Habásková před Ditou
Krčmářovou. Čtvrté místo patří Soně
Krčmářové s WEYDENSTERN (rovněž JK
Epona). I dekorování této soutěže bylo
odloženo a výsledky ručně přepočítávány.

Do prvého kola seniorů (SG) nastoupilo
18 dvojic. Pro Michaelu Nágrovou skončila

V neděli potěšil diváky svou Kür v soutěži seniorů především
Fabricio Sigismopndi na PLESANT

Mistryně roku 2008 Hana Vašáryová před-
stavila v Praze i dceru Johanku

soutěž hned po vjezdu - zapomněla odložit
bič. Ve druhém kole (IM-I) vzdala Eva Jan-
čaříková a nervózní DAVE DUNLEY. Nao-
pak překvapením byl výkon Adély Neu-
mannové s EDDIE 1 (PJK Gabrielka), která
se dostala  na páté, resp. šesté místo.

Souboj o zlato vedla od počátku Mgr.
Hana Vašáryová a GUARDIAN ANGEL (DS
Pelikán) s Fabriciem Sigismondim na PLE-
SANT (JK Iluze Makotřasy). Po prvém kole
byl rozdíl pouhých 0,15%. Pak se rozdíl
začal zvětšovat a o první příčce bylo rozhod-
nuto. V boji o třetí místo to bylo podobné.
Libuše Půlpánová s DAF ONDRÁŠ (TJ Equs
Kinský) měla po dvou kolech náskok před
Karolínou Žižkovou na DARWIN (TJ Žižka
Praha) jen 0,275%. Finálová soutěž již ale
nic nezměnila. Zlato si odvezla Hana Vašá-
ryová, stříbro Fabricio Sigismondi, bronz
Libuše Půlpánová. Čtvrté místo získala Karo-
l ina Žižková před Emou Jančářovou
s ATHOS 7 (JK Vega Brno). Pavla Loudová

Drezura v bludišti
Česká drezura má za sebou národní

šampionát a tudíž i další důvod k hodno-
cení. Bohužel jsem nemohl sledovat na
Trojském ostrově celý program. Byl jsem
divákem závěrečného boje mladých
jezdců a seniorů.

Drezura je úžasná disciplina. Právě
ona je moderním nositelem všeho, co se
lidé a koně v klasickém jezdectví v prů-
běhu staletí naučili. Je pro nás pochope-
ním práce našich předků a jejich jezdec-
ké vzdělanosti. Každého, komu je
dovoleno vstoupit, pak fascinuje odhalo-
vanými souvislostmi. V drezuře každé
poznání zvyšuje naše seběvědomí, ale
současně prohlubuje pokoru. Pokoru
z toho, že vše co jsme se dozvěděli, již
někdo věděl a objevil dávno před námi.

A tak se staví jezdecká, či chcete-li
drezurní pyramida. Němečtí jezdci,
vytvářející rádi technologie postupů, při-
řadili k jednotlivým fázím výcviku slova,
která mají kroky pojmenovat. Vznikla tak
škála vzdělání: takt, uvolnění, přilnutí,
kmih, srovnání, sebrání. Oproti jiným
odborníkům si nemyslím, že vyjmenovat
tato slova je zásadním dokladem pocho-
pení problematiky. Přínosem již však je,
uvědomění si návazností. Právě skonče-
ný šampionát v drtivé většině případů
odhalil, že mnoha našim dvojicím toto
pochopení souvislostí chybí. Stavba je
od základů postavena špatně a přestává
být důležité, zda to odhalí úloha -L- či -
T-. Většinou to prozradí již první kroky
na obdélníku.

Předvedení pak postrádá logický smy-
sl a uzavírá cestu dál. Česká drezura je
tak stále plná slepých uliček. Šampionát
ukázal, že pro mnohé je únik z tohoto
labyrintu nemožný. Cyril Neumann
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Dnešní Co bude dál? přináší příspěvky
z našich dvou světově nejúspěšnějších
stájí. Jedna se již podruhé dostala na
olympijské hry, ve druhé získali pro ČR
světový titul. Za první hovoří manažer,
majitel a strůjce našeho návratu na olym-
pijské hry Marek Šebesťák z Horse Aca-
demy Radimovice, za druhou první mistr
světa v historii českého i československé-
ho jezdectví Petr Eim mladší z JK Voltiž
Tlumačov.

Náš jezdecký sport potřebuje co nejširší
základnu. Bez koní a jezdců prostě závody
nebudou. Většina jezdců a koní však nemá
odpovídající kvalitu a o systematickém tre-
ninku ani nemluvě.

Typické české závody, to je 90 procent
nadšenců a 10 procent skoro profesionálů.
Organizátoři a stavitelé jsou pod logickým
tlakem. Buďto to postavíme na světové
úrovni a příště nikdo nepřijede a nebo… 

Takže máme báječné závody, které vět-
šinou vyhrají reprezentanti. Občas se mezi
ně dostane některý z amatérů.

Tento začarovaný kruh vede jezdce
s ambicemi do příjemného stavu sebeu-
spokojení. Tedy pokud nejedou reprezen-
tovat do zahraničí. Ale i tam máme odpo-
věd na špatné výsledky. Nejsou peníze na
špičkové koně. Takže rychle domů a vyhrát
v Dolní Horní Lhotě.

Přesto se pokusím nabídnout řešení.

Pokusme se vytvořit sérii závodů na špič-
kové úrovni. Jeden národní pokus již tady
máme. Ve skokovém sportu vznikl Český
skokový pohár. Odpovídá ale jeho obtíž-
nost světovému trendu? Kolik jezdců by
se Poháru zúčastnilo, kdyby tomu tak
bylo? Mělo by smysl dělat závody pro pět
jezdců a koní?

Já vím, jsem pan Chytrý, ale věřte mi.
Jediným mým snem je, aby se Česká
republika dostala v jezdectví na vyšší úro-
veň. Pojďme to tedy zkusit.

Naše země je příliš malá na dostatečné
množství kvalitních jezdců a koní. Pojďme
se tedy obrátit na naše sousedy Rakous-
ko, Polsko, Slovensko a Maďarsko.
S Německem bych počkal až na druhé
kolo.

Zorganizujme Středoevropský pohár.
Ve skákání, drezuře i ve všestrannosti.
Jsem přesvědčen, že i v okolních zemích
se potýkají s podobným problémem.
S pořádáním pravidelných závodů na svě-
tové úrovni. Nabídněme mediím jezdec-
kou událost středoevropské úrovně.
Budeme moci oslovit nadnárodní firmy.
Ale především naši jezdci a koně získají
kvalitní měřítko. Alespoň v rámci střední
Evropy.

Mohl bych se dotknout ještě dalšího
problému. Tím je příprava jezdce a koně.
Jaký zájem má trenér na dlouhé strategic-
ké přípravě? Jaký zájem má jezdec? Kde
máte možnost zjistit, který trenér je
dobrý? Není to tím, že neexistuje dlouho-
dobá vize našeho sportu? Je to jenom
kvůli tomu, že neexistují autority? Já mys-
lím, že jich tu pár je, ale kdo by jim však
naslouchal. Vždyť nám to tak jde.

Marek Šebesťák

Co bude dál?

S jakousi samozřejmostí jsem
četl  články (tedy všechny, které
jsem nalezl na www.jezdec.cz),
v rubrice Co bude dál?

Netušil jsem jak dobře se mi
budou číst, až mne to zaskočilo.
Vyvolaly u mě, zkušeného voltižé-
ra, mladého hobby jezdce a stu-
denta veterinárního lékařství, hlasi-
tý souhlas a velký zájem. Ale
hlavně mě budí k zamyšlení. Mohu
tedy jen doporučit každému jejich
přečtení.  

Musím přiznat, že jsem souhlas-
ně kýval hlavou při čtení článků
autorů o několik generací starších.
To jen zdůrazňuje fakt, že problémy
této doby se nás dotýkají všech,
bez ohledu na rozlišnosti sportov-
ních disciplín a věku. 

Byl bych rád, kdyby i další mladí jezdci
z ostatních disciplin dostali šanci vyjádřit
se k tématu. Byli by nuceni se vyřčenými
problémy zabývat: Co můžu udělat já, aby
se mi vývoj českého jezdectví více líbil?

Nedávno jsem se začal zajímat o orga-
nizaci práce v oddíle. Vytvořili jsme pra-
covní tým, rozdělili práci, více diskutujeme.

Jak již bylo zdůrazněno, je velké pro-
cento milovníků koní, kteří se vzdělávají
prostřednictvím internetu, jezdeckých
článků či knih sami. Ale proč již dávno

nevyužíváme dostupné kvalitní technologie
21. století a nevytváříme výuková DVD?
(např. pod záštitou ČJF, některého jezdec-
kého magazínu a podporou sponzorů?).
Co v této věci mohu udělat já? 

Již delší dobu si pohrávám s myšlenkou
vytvořit výukové DVD voltiže, ve spolupráci
s trenérem Matthiasem Langem a lonžérkou
Ilonkou Hömberg v českém i v anglickém
jazyce. Prvky tohoto DVD by měly obsaho-
vat ukázky správné techniky provedení cviků
v souladu s cválajícím koněm, zdůraznit

hlavně plynulost, lehkost a soulad
s pohybem koně. Zejména by měl
zde být odbourán, stále u některých
laiků převládající pocit, že kůň na
voltiži je pouze jakýmsi nářadím.
Není. Doufám, že Ti, kteří se byli
podívat na letošním MS v Brně, našli
ve cvičení a souhře s koněm lehkost,
krásu i ladnost. Copak to nejsou atri-
buty, pro které koně milujeme? 

Pokud bych se měl vyjádřit k pro-
blematice koní ve voltiži, jedno-
značně kvalitou převládají koně
z německých či francouzských cho-
vů. A myslím, že stejně tak i v jiných
disciplínách se bez kvalitního impor-
tu koní nemůžeme obejít. Už jen pří-
klad letošní olympiády v parkuru
vede k zamyšlení, (holandský chov
slavil fantastický úspěch, když

všichni tři medailisté jsou jeho chovu).
A je tu další problém - peníze. Ten, kte-

rý se dotýká přímo mě, ale i všech ostat-
ních, je rozdělování financí. Měl by být
vytvořen systém, který by působil efektiv-
ně a především motivačně.

,,Všichni jsou si rovni?“. Toto již neplatí
a dnes je to již vyslovováno jako ironie.
Vždy tu bude zdraví, štěstí a jsou ty snad
rozdělovány rovně? Ale štěstí přeje při-
praveným. Tak jako u Darwinova vývoje
druhů, tak i zde výhody mají mít Ti, kteří

Vždyť nám to tak jde
Byly asi tak tři hodiny ráno našeho

času. Nebyli jsem ani ve vinárně, ani na
báječném večírku. Stáli jsme s Jarosla-
vem Hatlou na golfovém hřišti. Místo,
Hong Kong, 12. srpna 2008. Probíhá
olympijsky cross. Pro nás už skončil.
Vzdali jsme.

"Je důležité se zúčastnit, ale ještě důle-
žitější je vyhrávat", zní námi upravená
slavná věta pana Coubertina. Stáli jsme
v dešti a stále dokola kladli otázku: Co
nám k tomu vyhrávání schází? Alespoň
pro olympijskou útěchu jsme si odpověď
našli. Myslime si, že kvalitní a pravidelná
konkurence a zkušenosti.

Nyní jsme již doma. Ale i zde si stále
ještě klademe otázku. Proč jezdci a koně,
kteří v domácích soutěžích pravidelně
vyhrávají, se v zahraničí neumisťují?

Poměrně prostou odpověď asi všichni
tušíme. Obtížnost a úroveň českých sou-
těží neodpovídá světovému trendu. A to
by se mělo změnit. Ovšem jak? A dostá-
váme se do obtížně řešitelné situace. 

Myšlenka středoevropského či vissegrádského Poháru je další zcela konkrétní návrh v naší diskusi. Zapadá do systémových mož-
ností ČJF k ovlivnění budoucího vývoje. Je potřeba nejprve zjistit, jak připraveni jsou na tuto myšlenku naši sousedé. Určitě však bude
nezbytné nalézt iniciátora a ČJF by si tuto příležitost neměla nechat uniknout. Pokud by snad byl tento úkol nad její síly, věřím, že
prestiž a kontakty, které získal Marek Šebesťák na obou posledních OH, mohou být zásadní pomocí k naplnění této vize. Jak daleko
mají naše velké soutěže k evropským, můžeme připomenout i na nejednotně přijatém parkuru stavitele Šímy při Jezdcem komentova-
né Velké ceně Strakonic (Jezdec č. 14).

Stejně tak nutnost rozdělit naší sportovní scénu mezi amatéry a profesionály je nevyhnutelná. Již po krátké úvaze zjistíte, že rozlišit
jedny od druhých nebude tak snadné. Vždyť profesionálně se jezdectvím zabývá nejeden amatér a naopak. Spíše bude nezbytné vést
hranici mezi profesionalitou a amatérismem například podle počtu koní v průběhu roku pod jedním jezdcem. Jen tak mezi amatéry
neuvízne někdo s profesionální logistickou podporou a řadou koní a nebo na druhé straně za profesionála nebude považován ošetřo-
vatel, který se po práci ve stájích věnuje amatérskému sportu. Cyril Neumann

Zleva dědeček Josef Eim, mistr světa Petr Eim a otec Petr Eim
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se, ale zejména dostávat pod kontrolu svoji
psychiku.

A proto si myslím, že na takových soutě-
žích by se mělo alespoň startovné proplá-
cet. Je to projev podpory.

Zajímal jsem se o rozdělování financí, ale
nedostal jsem doposud žádnou odpověď.
Existuje nějaký přehled příjmů a výdajů,
výnosů a nákladů ČJF, plán hospodaření? 

Budoucnost voltiže vidím i v řadách
těch (dětí, možná budoucích jezdců), kteří
se najednou nadchli pro koníčky. Než si
však neuváženě koupí poníka nebo koně,
je daleko jednoduší mít možnost si sport
“osahat”. A zde je příležitost pro voltiž.
Jeden či dva kluboví koně a kvalitní peda-
gogický voltižní tým, by mladým nadšen-
cům zajistil počáteční zkušenosti. Nelze
přeskakovat jednotlivé etapy vývoje. Rok
základů ve voltiži nemůže být na škodu.
A kdo ví, třeba právě zde objeví své
schopnosti, podobně jako tomu bylo u mě.
Voltižní oddíly poskytují dětem úzce spolu-
pracující kolektiv (dospělí, děti, koně), ve
kterém se vytváří přátelství na celý život. 

Ale i naše voltiž má problémy. Stále
vidím na závodech děti plácající se na koni.
Jsou - li to začátečníci je to pochopitelné,
nebyl jsem jiný. Ale vyjedou- li na meziná-
rodní závody jezdci, kteří mají problém se
zvládnutím svého těla již v povinné sesta-
vě, jak pak mohou dobře reprezentovat

českou voltiž? Ale platí to i o dalších dis-
ciplinách. Před dvěmi lety jsem se byl
podívat na mezinárodních drezurních
závodech a viděl jsem jezdce, kteří
nezvládali ani svůj sed, natož koně.

A tak nejenom ve voltiži by se nominač-
ní kritéria pro účast na mezinárodních
závodech měla zvýšit. Důležitější je kvali-
ta než kvantita.

Ale zpátky k “Co bude dál?” u Petra
Eima. Jelikož jsem se letos přesvědčil, že
jen pokud si toho na sebe nebudu brát
příliš, mohu dospět k dobrému výsledku.
Rozhodl jsem se zatím upustit od trénová-
ní a snah dostat se do voltižní komise,
protože tomu nemohu být plně odevzda-
ný. Rád bych ještě nejméně dva roky
aktivně cvičil (tedy závodil) a to (spolu se
studiem) bude moji prioritou. Je třeba se
již soustředit na Světové jezdecké hry
2010 v Kentucky.

Rád bych se podílel na pomoci voltižním
reprezentantům při kvalifikaci. Na podzim
plánujeme technické soustředění pro naděj-
né reprezentanty s Matthiasem Langem. 

Tvorba výukového DVD je zatím idea,
kterou bych ale rád realizoval. Určitě to
závisí na financích. 

Moje cíle do budoucna: Pokračovat ve
vzdělávaní se, nejen v oblasti veterinární
medicíny koní, ale také správného hors-
manshipu. Petr Eim

k nim dospějí. Ta cesta není nikdy jedno-
duchá. Nic není zadarmo.

Všichni si zaslouží podporu ze strany
NF. Měl by být ale nastaven systém, který
by talentované a produktivní jezdce se
vzrůstajícími výsledky silněji podporoval. 

Já sám se musím přiznat, že pod eko-
nomickým tlakem ztrácím chuť do závodě-
ní. Když si musím vše hradit sám,  musím
spát i v autě. Chci závodit i na dalších
závodech a musím šetřit každou korunu. 

Obrátím se s prosbou o proplacení star-
tovného a dozvím se, že až když zbude.
Peníze by měly být určeny těm, kteří sku-
tečně reprezentují. To, že jsem spával
v 16 letech ve vozíku, pokládám za samo-
zřejmost. Nyní mě to demotivuje. 

Voltiž je jedním z nejchudších sportů.
Věková kategorie je zde v rozmezí 6 - 25
let. Většina jsou děti závislé na finančních
investicích rodičů. A i když už později tře-
ba jezdit nebudou, vzpomínka a láska ke
koním zůstanou. Takoví se jednou mohou
stát sponzorem. 

Ani výhrou zlaté medaile zde nikdo
nezbohatne. Prize money jsou směšné.

Abych mohl nabrat zkušenosti a uspět
na závodech jako je ME a MS, musím
startovat na mezinárodních závodech.
Pokud chce kdokoli uspět na šampioná-
tech, musí jezdit po celé Evropě. Je důle-
žité srovnávat se s nejlepšími jezdci, učit

Petr Eim přináší ve svém příspěvku řadu podnětů z pohledu voltižéra, ale i příznivce jezdectví. Některé jsou specifické disciplině,
kterou reprezentuje, jiné obecné.

Mezi ty obecné patří jeho půvabný pocit závazku vrátit vložené investice pomocí při realizaci výukových DVD. Pokud se mu to poda-
ří, těším se na to. Daleko snadnější by však bylo propátrat současné západoevropské archivy, kde se určitě podobné pomůcky nalez-
nou a přeložit je do češtiny. Souborem drezurních kazet VHS disponuje naše jezdecká federace a na oblastech byly tyto výukové
kazety k dispozici. Z odchodem tohoto nosiče a nástupem DVD je jistě nezbytné informace, které na rozdíl od elektroniky nepodléhají
času, veřejnosti znovu zpřístupnit.

Petr Eim také připomíná, že kůň není pro voltižéry pouze nářadím. To však musí veřejnosti voltiž sama dokázat a nyní, po světovém
úspěchu, má k tomu tu nejlepší příležitost.

Nemohu si také nepovšimnout vyzdvihnutí významu importu koní, což je jistě nepříjemné především pro Petrův domovský Zemský
hřebčinec Tlumačov.

Následující pasáž o financích je jasnou výpovědí o současné ekonomice ČJF a jejích komisí. Závažná je pasáž o obtížné dostup-
nosti čísel dokumentující naše společné hospodaření. Ta nabývá ještě větší rozměr s předpokládanou touhou zástupců voltiže o infor-
maci, jak se v toku dotačních peněz odrazí zisk mistrovského titulu a jaké výhody z toho vyplynou voltiži.

V nabídce voltiže zájemcům o jízdu na koni, cítím snahu o zdůraznění výuky začátečníků na lonži. Ta by v seriózních jezdeckých
školách měla být naprostou samozřejmostí, určitě ale nemusí vyústit ve voltiž.

V závěru příspěvku pak blahopřeji Petru Eimovi k poznání, že je ještě brzy, aby na svá bedra přijal další povinnosti ať již jako trenér,
či jako člen komise. Nejen, že má na to jistě času dost, ale současně to otevírá prostor úvaze, co všechno by měl trenér znát a jakou
váhu má v jeho erudici vlastní výkonnost. V každém případě je historický úspěch Petra Eima vizitkou jeho trenérů a i jim musí být při-
znána prestiž mistrovského titulu. Jsem rád, že pro Petra Eima je nyní nejdůležitější šampionát v Kentucky a přeji jemu i nám, ještě
několik let na špici světové voltiže. Cyril Neumann

Ve dnech 15.-17. srpna se v luxusním areálu PCT
v Ptýrově konal CSI*. Na parkurech Chorvata Edu-
arda Petroviče byli v prvních dvou dnech úspěšní
především naši jezdci. V neděli se pak při finálových
soutěžích karta obrátila a po dvou vítězství Němec-
ka zvítězil v závěrečné Velké ceně Mario Bichler
(TAMERINO) z Rakouska před slovenským Igorem
Šulekem (WAVO PROFIT) a teprve třetí příčka pat-
řila Jiřímu Papouškovi na STAKKATA Biofaktory
(foto). Kompletní výsledky na www.csi-ptyrov.cz
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Sportovní 
kalendáfi

6.9. Přední Lhota Z-L
6.9. Kutná Hora Z-ST
6.9. Nymburk Komárno ZM-S
6.9. Mělník D/Z-L
6.-7.9. Stará Boleslav ZM-L
6.-7.9. Zduchovice Z-L
6.9. Borová C/Z-Z
6.9. Paseky E/Z-L
6.9. Plzeň Bory Z-L
6.9. Děčín Z-S
6.9. Ostrava Hrabová ZM-L
6.-7.9. Dolní Moravice Z-ST
6.9. Gabrielka ZM-L
6.9. Kroměříž Kotojedy ZM-L
6.-7.9. Prostějov D/Z-L
7.9. Heroutice ZM-L + pony
7.9. Brno Soběšice Z-S
7.9. Rudná p. P. C/ZK-ZL
7.9. Přibyslav Z-L, D/Z-L
8.9. Brno Soběšice D/Z-T
11.-14.9. Praha CSIO4*W
12.-14.9. Bolehošť Lipiny A/T
13.9. Přední Kopanina D/L-TT
13.9. Horky n. J. ZM-S
13.9. Dražka Z-S
13.9. Mažice Z-S, D/Z-L
13.9. Klatovy ZM-L
13.9. Plzeň Bory D/L-ST
13.9. Ústí n. L. Z-S + pony
13.9. Vestec ZM-L
13.9. Hořice ZL-S
13.9. Frenštát p. R. V/A-D
13.9. Hlučín ZM-L
13.9. Holešov ZM-L
13.9. Štoky ZM-L

Převzato z www.cjf.cz

Junioři ve Skotsku
V sobotu 9. srpna večer se výprava šesti

českých juniorů a jejich koní vydala na 2 100
km dlouhou cestu do skotského Lauderu,
kde je na rozdíl od prosluněného a teplého
Česka přivítalo i na anglické poměry „psí"
počasí - trvalý déšť a teploty 12 - 16 stupňů.
Nádherné prostředí parku Thirlestane Castle
se tak začalo ještě před zahájením juniorské-
ho mistrovství Evropy 2008 měnit v jedno
obrovské bahnisko. 

Do Skotska dorazilo celkem 81 koní ze 16
států (14 družstev). Za ČR tvořili tým Barbo-
ra Žáčková - FREY, Sabina Erbeková -
JOHANKA, Anna Makovská - GOLDIE
a Miloslav Příhoda - OSWALD. V soutěži
jednotlivců startovali ještě Erika Borovcová
s ELÁN a Markéta Dokulilová na NUTELA.

Zahajovací kondiční zkouškou prošli všich-
ni naši bez problémů. Čtvrtek a pátek byl
věnován drezuře. Ta je dlouhodobě největší
slabinou naší všestrannosti. Potvrdila to
i umístění. Nejlepší hodnocení získal Miloslav
Příhoda (54,0 bodů), na 47. místě. České
družstvo pak bylo průběžně dvanácté.

V sobotu se počasí trošku umoudřilo. I tak
byl terén velmi těžký. Kros byl postaven
odpovídající ME s 25 překážkami a pěti kom-
binacemi. Celkem 12 koní kros nedokončilo
a to rozbilo družstva Maďarska a Španělska.
Naopak český tým si vysloužil pochvalu hla-
satele a i gratulaci hlavního rozhodčího lorda
Carewa. Všichni naši absolvovali bezchybně
s pouhými 4  body za čas. To nás posunulo
na 8. místo. Markéta Dokulilová absolvovala
s jedním vyhnutím a Erika Borovcová se dvě-
ma zastaveními.

I nedělní ranní kondičkou prošli naši koně
bez problémů. Chléb se tentokrát lámal
v parkuru. Na  technickém kursu se projevila
únava koní. Pouze 13 dvojic překonalo čistě.
Z našich podala nejlepší výkon Sabina Erbe-
ková a JOHANKA, která zvládla kurs s jed-
ním shozením. To ji vyneslo z 69. místa po
drezuře na 35. místo v konečném hodnocení. 

Novou mistryní Evropy se stylem „start-cíl"
stala domácí Siena Myson - Davies na TAM-
BOURINE. Stříbro zůstalo rovněž v Anglii
zásluhou Libby Soley s KACHEMIRE le
BEAU a bronz si odvezla Francouzka Frede-
rique Whitaker s GARIE D LA TUILERIE.

V soutěži družstev zvítězila Velká Británie
před Irskem a Německem. Češi  obsadili 8.
příčku o pouhých 5,8 bodu za sedmými Švé-
dy a o 11,8 bodu za šestou Belgií.

Výsledky českých juniorů: Mil. Příhoda -
OSWALD 67,0 - 30. místo, Sabina Erbeková
- JOHANKA 70,9 - 35., Barbora Žáčková -
FREY 74,4 - 40., Anna Makovská - GOLDIE
79,4 - 47., Erika Borovcová - ELÁN 132,6 -
62., Markéta Dokulilová - NUTELA vylouče-
na na parkuru.

Chtěl bych ocenit všechny členy českého
týmu, kteří dokázali po celou dobu pobytu
udržet klidné zázemí pro závodníky. Ti sami
podali vyrovnané výkony a i podle mínění
cizích trenérů a vedoucích mají momentálně
dobré koně a perspektivu do budoucna.
Doufejme, že výsledek české juniorské
reprezentace trochu pozmění i poněkud dife-
renciovaný přístup vedení ČJF k jednotlivým
disciplínám a věkovým kategoriím.

Jiří Černý, vedoucí výpravy Kdo získá
další Volvo?

K poslednímu kvalifikačnímu kolu (-L**-)
pro letošní Volvo Autohase Tour se
23. srpna sjelo do Všetic 53 dvojic. Závě-
rečné kvalifikační vítězství získal Michal
Maksa na ADRIE (Nepoměřice).

Internetový koňský server PETA.CZ zve
všechny příznivce jezdectví ke sledování
třetího ročníku finálové soutěže VOLVO
AUTOHASE TOUR. Ta se koná v neděli
7. září ve Zduchovicích a proběhne v rámci
„miliónového víkendu“, během kterého
budou rozdány ceny v celkové hodnotě
1 000 000,- Kč. Podobný objem finančních
a věcných cen v naší republice nikdy nebyl
rozdán. 

Skutečnou třešničkou na dortu, v podo-
bě hlavní ceny finálové zlaté neděle, pak
bude vůz VOLVO v hodnotě 600 000,- Kč.

Čtyřikrát Papoušek
Jezdecké soutěže v Martinicích 23. srp-

na měly opět velmi dobrou účast jezdců
(207 startů), ale poněkud fádní průběh. Ve
všech soutěžích (-Z - až -S-) totiž zvítězil
Kamil Papoušek. Nejprve na LE VOLTR,
pak dvakrát na BAXTER a hlavní soutěž -
S + finále-  získal mezi 21 dvojicemi na
FELICITAS.

Jiří Nesvačil ml. (NH Kladruby n. L.)
potvrdil  svoji výkonnost a ve vrcholu
letošní sezóny dvojspřeží Dunajsko-alp-
ském poháru. Ten se konal ve švýcar-
ském Niederwilu ve dnech 7.-10. srpna
a náš reprezentant obsadil 3. místo. Naši
další jezdci z českého družstva Marek
Jirgala a Alexander Soukup skončili na
26. resp. 30. místě a český tým se v kon-
kurenci osmi států umístil na 4. příčce.
Ve Švýcarsku startovali za naše barvy
ještě Josef Hrouda (22.) a Tomáš Jelí-
nek, který nedokončil. Celkově bylo na
startu 41 dvojspřeží. Podrobné výsledky
na www. fahrsport-schweiz.ch

Foto R. Němcová



Výsledky
Trojanovice 2.-3.8. Finále 2. ročníku

Moravského šampionátu mladých koní
čtyřletí -ZL+ZL- (30) 1. Holý - MADELAI-
NE (JK Hřebčín Amona), 2. Zwinger -
LAPENTTI (Stáj Mustang Lučina), 3.
Masár - CORTES (JK Caballero), pětiletí
-L*+L**- (25) 1. Hentšel - SANDINO Auto
Sitta, 2. Bajnar - SAURON (oba Baník
Ostrava), 3. Klus - ELITA 4 (JK Dřevěný
dvůr Baška), šestiletí -S*+S**- (13) 1.
Kubrický - DUNA 3 (SS Kubrický), 2.
Hentšel - COLUMBIA Auto Sitta), 3. Hruš-
ka - CORNEL 1(JK Opava Kateřinky).

Most 15.-17.8. Mistrovství ČR dětí, a
jun. děti -ZL+L+L- (19) 1. Šůchová - URIEL
(Bernartice), 2. Krulichová - NIKOLA 10
(Zduchovice), 3. Kubrická - DEBORA 5
(Stáj Kubrický), ml. jun. -L+L+S- (34) 1.
Hažmuková - QUINTA II D#ARSOUILLE, 2.
Tomanová - CAREFUL FRANZ JOSEF
(D&J), 3. Smrčka - BIBI (JK Třebívlice), st.
jun. -L+S+S- (25) 1. Doležal F. - AVENA 1
(ČJK), 2. Kozák - DUEL 3 (JK Caletto), 3.
Perníčková - HEIDI (JK Heroutice), druž-
stva -L+L- (4) 1. Severní Morava, 2. Střední
Čechy, 3. Západní Čechy.

Tetčice 16.-17.8. drezura + KMK -L
0/05 (8) 1. Křemenová - AMADEUS 8 (JK
Hřebčín Albertovec), -S 0/05 (9) 1. Půlpáno-
vá - ORIELA KINSKÁ (TJ Equs Kinský),
5letí Ú/04 (8) 1. Brychtová - DONNA
ANGELINA (Stáj Forte Svárov), 6letí Ú/04
(8) 1. Habásková - PAMPALINI (TJ Ronex),
-Z 1/00 (15) 1. Jánská - CARGO 2 (JK
Hřebčín Albertovec), -Z 3/00 (10) 1. Půlpá-
nová - ČESARION KINSKÝ (TJ Equs Kin-
ský), DU/02 (13) 1. Jánská - CARGO 2 (JK
Hřebčín Albertovec), DD/03 (11) 1. Zuvačo-
vá - GAELLE SL (JK Steally Opava), SF/04
(4) 1. Jančaříková - ANTARIS (Ladislav
Umlauf), 6F/04 (3) 1. Jančaříková - QURI-
NA  (Ladislav Umlauf).

Troubky 17.8. -ZM- 4-5. letí 1. rokem
(15) 1. Dosedělová - EIMY, dvouf. sk.
100/110 cm (43) 1. Malý - CENTRIA, -ZL-
(41) 1. Urban - CALETTA 1 (JK Rakon
Kojetín), -L- (21) 1. Ivánková - SALINA 1, 2.
Urban - VINI 1 (JK Rakon Kojetín), 3. Složil
- GRÉTA 8 (Jaso Oldřichov).

Otice 17.8. -Z- (36) 1. Šídlo -  CAL-
VADOS 2 (JK Agrostyl Otice), -ZL- (59)
1. Kopiš ml. - BALET (Sn. Frenštát
p.R.), -L**- (61) 1. Kincl - GREY ROSE
(JO Horymas Horní Město), 2. Bittner -
DASTELA Agromarket H+B, 3. Hruška
- CORNEL 1 (oba Opava Kateřinky), -
S**- (33) 1. Doležal - LEVISTO LORD,
2. Doležal - DANIELA 2 (JK Hřebčín
Suchá), 3. Hruška - CALGARY/GABY
(JKOpava Kateřinky).

Kotojedy 23.8. -ZM- 4-5.letí (3) 1.
Förchtgott - PALISSANDR (JK Union
Brno), dvouf. sk. 100/110 cm (17) 1.
Sokola - DAJÁNA 10 (JS Viktori), -ZL-
(24) 1. Sokola - DAJÁNA 10 (JS Viktori),
stupň. obt. do 120 cm (11) 1. Urban -
VINI (JK Rakon Kojetín).

Všetice 23.8. dvouf. sk. 100/110 cm
(38) 1. Šoupal - MAURICIO (Geofin Equi-
team), -L*- (29) 1. Daněk - GALANT 1
(JK Všetice), 2. Perníčková - UNFAIR (JK
Heroutice), 3. Suková - ARAMIS HOUS-
SOIT Z (JK Jasanka), stupň. obt. do 130
cm (14) 1. Starečková - PATROSCA
(Niki), 2. Adama - UNESCO 1 (Adam), 3.
Perníčková - ÚSVIT (JK Heroutice), -ZL-
(39) 1. Homolová - SILVANUS (Lokomoti-
va Vršovice), -L**- (53) 1. Maksa - ADRIE
(Nepoměřice), 2. Perníčková - ÚSVIT (JK
Heroutice), Papoušek J. - KLÍVIE (JS
Mar. Lázně), -S**- (33) 1. Opatrný - RITA
94 (Hořovice), 2. Perníčková - HEIDY 1
(JK Heroutice), 3. Motygin - CORAGGIO
1 (JK Všetice).

SPORT REPORTÁŽE

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

... jezdci a trenérovi Jiřímu
Kunstovi z pražské Gabrielky,
který 7. srpna oslavil neuvěři-
telnou sedmdesátku.

Ve věku 42 let podlehla
dlouhé a těžké nemoci
bývalá jezdkyně Pavla
Patočková z Lanškrou-
na. Na přelomu 80. let
i pod dívčím jménem
Pecháčková byla mnoho-
násobnou účastnicí
národních i federálních
šampionátů a pamatuje-
me si j i  především
v sedle koní UNESCO
a KAYO. Celkově byla
držitelkou 15 medailí,
z nichž šest bylo zlatých.

XI. Hradecké
derby

Za ideálního počasí se 23. srp-
na konal XI. ročník skokového
derby v Hradci nad Moravicí.
V rámci závodů soutěžili i pony
všech kategoriích a vozatajové
s chladnokrevnými koňmi.
V těžkém tahu zvítězil M. Bliz-
ňák (JK Podlesí), kdy
s NACHO SALAZAREM utáhl
2000 kg na vzdálenost 15 m. 
Ve skokovém derby do 120 cm
nastoupilo šest účastníků. Trať
zvládl bezchybně pouze vítěz
Radel Šidlo s CALVADOS 1
(JK Agrostyl Otice). Další dva
jezdci udělali chybu a tak dru-
há skončila P. Hrbáčová
s BRAWO (JK B.U.K. Opava)
a třetí J. Vaníčková na GRAND
BOSS V (JK Hermelín Nový
Jičín).  -jge-

V hlavní soutěži -S**- v Oticích zvítězil při VI. ročníku Ceny fy
Agrostyl Rudolf Doležal - LEVISO LORD (JK Hřebčín Suchá)

Radka Dvořáková (JK Cavalier Rynárec) je na nejlepší cestě stát se
absolutní rekordmankou finálových soutěží Zlaté podkovy. Na koni
DAMON 2 opět zvítězila ve Zlaté podkově a letos ještě přidala na
OSTER 2. místo. V soutěží dvojspřeží si nejlépe vedl Alexandr Soukup
(Ruda - Lány) Celkové výsledky naleznete na www.zlatapodkova.cz

Vítězem Hradeckého skokové-
ho derby se stal Radek Šídlo
na CALVADOS 2 (JK Agrostyl
Otice)

BBllaahhooppfifieejjeemmee......

Foto J. Gebauer

Foto J. Gebauer

Foto R. Němcová

Foto J. Bělohlav
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Otice 23.8. stup.obt. do 90 cm (27)
1. Fajkusová - AURA 1 (JK Trojanovice, -
Z- (63) 1. Neuwirthová - JÁSON 1 (Equi-
centrum), -ZL- (81) 1. Hlaušek - MON
ŠERY (JK Šilheřovice), -L*- (47) 1. Žíla -
LE PATRON (Stáj Mustang), 2. Lamich -
COLOMBO 1 (JK Opava Kateřinky), 3.
Zwinger - LIMIT 5 (Stáj Mustang).

Hradec nad Moravicí 23.8. skokové
derby 110 cm (8) 1. Hrbáčová - BRAWO
(JK B.U.K. Opava), 2. Šídlo - CALVA-
DOS 1 (JK Agrostyl Otice), 3. Míček -
ARAMIS 12 (SS Kubrický), skok. derby
120 cm (6) 1. Šidlo - CALVADOS 1 (JK
Agrostyl Otice), 2. Hrbáčová - BRAWO
(JK B.U.K. Opava), 3. Vaníčková -
GRAND BOSS V (SS Hermelín Nový
Jičín), pony - ZLP (6) 1. Mžiková - LÍZA
1 (JK Trojanovice), LP (14) 1. Petrus -
JURÁŠEK 12 (JK Sloupnice), SP (9) 1.

Brusová - HAPPY STAR 1 (Vítkovská
obchodní s.r.o.), STP (5) 1. Petrus - WHI-
TE (JK Sloupnice), formanská jízda (5)
1. Blizňák - NACHO SALAZAR a BRYS
Slezský (JK Podlesí), ovladatelnost (7)
1. Blizňák - BARON ZE ZUBŘÍ 2 (JK
Podlesí), těžký tah 4) 1. Blizňák -
NACHO SALAZAR (JK Podlesí) - 2000
kg na vzdálenost 15 m.

Martinice 23.8. stupň. obt. do 100
cm + žolík (53) 1. Papoušek K. - LE
VOLTR (JO Srnín), stupň. obt. do 110
cm + žolík (81) 1. Papoušek K. - BAX-
TER (JO Srnín), -L**- (53) 1. 1. Papoušek
K. - BAXTER (JO Srnín), 2. Zacharová -
FILIP 5 (JK Aleko), 3. Studnička - ZOE
(Zájezd), -S** + finále- (21) 1. Papoušek
K. - FELICITAS (JO Srnín), 2. Kukačka -
PICADOR (JS Mar. Lázně), 3. Zacharová
- VALTZ “B” (JK Aleko).

V Trojanovicích se 2.-3. srpna konalo 2. finále Moravského šampioná-
tu mladých koní. Mezi šestiletými zvítězila DUNA s Janem Kubrickým
(Sport. stáj Kubrický).
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