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Aleš Opatrný - LECARINO po vitězství ve finále ČSOB ČSP ve Frenštátě

Foto K. Návojová

CSI**** Salzburk
Druhý zářijový víkend zastihnul naší sko-

kovou jedničku na CSI v Salzburku. Výborně
dotované závody přilákaly řadu světových
jmen, protože je obvyklé, že řada středoev-
ropských jezdců nestartuje na zahajovacích
soutěžích západoevropské ligy ve Finsku
a Norsku. Aleš Opatrný se tak opět mohl
zařadit na startovní listiny vedle evropsky
uznávaných jezdců. Do Rakouska cestoval
TITAN R.S a LECARINO.

Hned úvodní den se našemu repre-
zentantovi podařil a na TITAN zvítězil
v zahajovací kvalifikaci na Velkou cenu
(150 cm) a na druhou příčku odsu-
nul Felixe Hassmanna (HORSE
GYM’S LIANOS) a i úspěšnou olympio-
ničku Angelique Holen (BLAUWEND-
RAAD’S O’BRIEN).

Sobotní Championat Salzburk (155 cm)
zvládla naše dvojice s jediným shozením.
Bohužel se soutěž jela pozdě večer okolo
23.00 hodin a tak měl TITAN jen velmi
málo času na odpočinek, protože závěreč-

ná Velká cena byla na programu brzy po
nedělním obědě. Zde naše dvojice po dvou
chybách vzdala.

Na LECARINO startoval Aleš ve skoku
mohutnosti a po zvládnutí 190 cm a chybě
na 200 cm se umístil na 6. místě.

KONGO KING v Hořovicích
a Klagenfurtu

Po návratu ze Salzburku čekala Aleše
Opatrného ve stájích nová akvizice. Po
dohodě z Bohumilem Starnovským se ze
střediska Bost Praha v Lipníku přesunul do
Hořovic jeden z našich nejlepších koní
KONGO KING, kterého dosud jezdila Nat-
hálie Crnková. KONGO KING nedostal na
aklimatizaci v novém prostředí příliš mnoho
času a konec týdne (17.-19. října) ho zasti-
hl na CSI** v Klagenfurtu. Na tyto závody
přicestovali z ČR s Alešem Opatrným
(KONGO KING, QUORUM, KRISTALY)
ještě Natálie Roučková (CHABLIS-T, CAN-

Zažili jsme
legendu

Bouřlivý rozvoj jezdeckého sportu způ-
sobil, že se stále zmenšuje skupina lidí,
která se hlouběji zabývá jak jezdeckým
tak dostihovým sportem. Zcela zásadní
výjimku však tvoří Velká pardubická. Ta
již mnoho desítek let úspěšně překonává
všechna úskalí a zajímá skoro každého.
"Obyčejná" veřejnost je vzrušena obtíž-
ností závodu a je pro ni synonymem
dostihů a jezdectví, pardubičtí patrioti
jsou právem hrdí na značku, která světo-
vě proslavila jejich město, dostihová spo-
lečnost zde prezentuje tradici i součas-
nost a sportovní jezdci v ní čitelněji než
jiných dostizích nalézají jezdecké prvky.
Bez nadsázky můžeme říci, že Velká
pardubická patří skutečně všem.

Zásadní podíl na tomto zájmu má urči-
tě i mnohaletá tradice. Ve 118 ročnících
toho zažily generace příznivců koní mno-
ho. Vzdálenější příběhy se propadají do
oparu legend. Novější jsou tlumočeny
těmi, kteří je slyšeli od pamětníků a ty
nedávné oživují i naše vzpomínky. To
vše dodává Velké pardubické mystický
nádech.

A tak se vypráví příběhy o parforsních
honech na jeleny v okolí Pardubic či
pikantní i sportovní historky o zakladateli
Velké Oktaviánu Kinském. Traduje se
nespravedlivá diskvalifikace z roku 1920,
kdy dokončila jediná dvojice Karel Kozlík
a JONATHAN. To že časový limit nebyl
překročen, odhalilo nalezení původního
plánku Velké až v roce 1970. A nebo je
zde příběh první poválečné Velké v roce
1946, kdy na novém kursu zabloudil
vysoce favorizovaný mjr. František Aub-
recht na SVATOPLUK. Neuvěřitelnou
ztrátu několika stovek metrů téměř doho-
nil a cílem proběhl o pouhé půl délky dru-
hý. Krásný je i příběh Ferdinanda Palyzy,
který dokončil dostih v obleku a polobot-
kách, místo pádem otřeseného jezdce.
Pravidla tehdy dovolovala tuto změnu
a hlídala pouze předepsanou váhu. Za
Taxisem tak vždy číhala skupina "ochot-
ných". Při každé Velké se vrací i jména
koní KOROK nebo SAGAR.

Velká pardubická má pochopitelně
i svoje sportovní i skutečné tragédie.
Každoročně znovu a znovu ožívá kapitán
Rudolf Popler. Pamětníci vzpomenou na
rok 1967 a pád bělky LUKAVY na prou-
těnce pár metrů před cílem, či na volně
pobíhajícím koněm sraženého již skoro
vítěze FLANGA s jezdcem Grasslem.

Letošní ročník napsal právě do této



SPORT REPORTÁŽE

(Dokončení ze str. 1) (Dokončení ze str. 1)

-2-

Třikrát Aleš...
DYS MAN), Petra Látalová (TREVOR + 1),
Alena Machová (CAPTAIN, DUKE OF
LANDO) a Linda Ohnheiserová (SUPREI-
SE OIL TEAM).

Naše pozornost byla nejvíce soustředěna
na dvojici Aleš Opatrný a KONGO KING. Ti
sice nezahájili dobře a zahajovací skákání
(135 cm) dokončili s chybou a jedním vyhnu-
tím, ale potom se již výkony zlepšovaly
a sobotní a nedělní skákání (135 a 140 cm)
zvládla dvojice vždy s jedním shozením.

Šestiletý QUORUM šel rundu pro mla-
dé koně (130 cm) jednou bezchybně
a dvakrát s chybou. KRISTALY měla na
programu úroveň nejtěžší a po 5. místě
v sobotní kvalifikaci na Velkou cenu (140
cm) absolvovala vyvrcholení závodů se
dvěma shozeními.

Natálie Roučková získala umístění na
CANDYS MAN, když v sobotní kvalifikaci
na finále Střední rundy (130 cm) skončila
s nulou na 6. místě. Samotné finále pak
dokončila s 8 body.

Linda Ohnheiserová startovala v junior-
ské skupině (125 cm) a v prvních dvou
kolech dokončila dvakrát čistě a získala 13.
a 7. místo. Finále dokončila s 8 body.

Nejlépe z našich si vedla Alena Macho-
vá, která s CAPTAIN dokončila s nulou
kvalifikaci na Velkou cenu. V té se se 4
body probojovala do finále a zde opět po
výsledku 4 body skončila na 8. místě.

Podrobné výsledky naleznete na
www.sportergebnisse.at

Doping v české kotlině
Dopingové kontroly jsou již obvyklé i na

jezdeckých závodech v ČR. Při národních
soutěžích byly v ČR až do minulé sezóny
vyhrazeny standardně šampionátům.
V letošním roce se ČJF rozhodla změnit
tuto zaběhnutou praxi a odběry krve či moči
byly předepsány například na finále Zlaté
podkovy a v posledním případě při finále
Českého skokového poháru ve Frenštátu.

Zde byl k odběru určen KOHEN Barbory
Tomanové a LECARINO Aleše Opatrného.
Zatímco majitelé prvního koně nechali krev-
ní vzorek odebrat, ale nepodepsali protokol
o odběru koně (na základě rozhovoru se
zástupci stáje pouze organizačním nedoro-
zuměním), Aleš Opatrný odběr odmítnul.
Hlavním argumentem odmítnutí bylo nedo-

držení procesních zásad pro odběr vzorku,
a především absence dozoru či omezené-
mu přístupu veřejnosti do stájí. Aleš Opatr-
ný se hájí tím, že v případě dopingové kon-
troly musí pořadatel zajistit hlídání stájí
a odvolává se na pravidla jezdeckého spor-
tu. My jsme se spojili s odborníkem na pra-
vidla Jaroslavem Formandlem a ten nám
sdělil, že žádné takové pravidlo neexistuje.

Hovořili jsme se také s předsedou discip-
linární komise ČJF Milanem Theimerem.
Ten uvedl, že každý kdo odmítne podepsat
protokol o odběru vzorku či odběr odmítne,
je podle pravidel o dopingové kontrole
považován za pozitivně zjištěného.

Milan Theimer také potvrdil, že výkonný
výbor ČJF na svém zasedání 15. října
předal DiK celou kauzu. Na počátku týdne
(21.10.) odeslala DiK obou aktérům dopi-
sy s oznámením o zahájení disciplinárního
řízení. Od chvíle jejich převzetí mají (či
budou mít) oba koně (KOHEN a LECARI-
NO) zakázanou sportovní činnost až do
definitivního vyřešení případu. Milan Thei-
mer soudí, že v případě včasného převzetí
oznámení a nekomplikování postupu dis-
ciplinárního řízení by měly být obě kauzy
vyřešeny nejpozději do konce první deká-
dy listopadu. Vše budeme pochopitelně
pečlivě sledovat.

Budeme spát ve stájích?
Nejnovější český dopingový  případ,

ale i aféry v zahraničí ukazují, že právní
pohledy sportovních svazů někdy nejsou
totožné s pohledy občanskoprávních sou-
dů. Kdo a jakým způsobem zajistí, či měl
zajistit, aby kdokoliv cizí nepodstrčil zaká-
zanou látku mému koni a tudíž mě ne-
oprávněně vystavil podezření z použití
zakázaných preparátů, bude určitě i do
budoucna hlavním sporem v dopingových
šetřeních. Z ryze logického hlediska se
zdá, že nikdo jiný než majitel to být
nemůže. I ve střežených stájích při OH či
MS proudí stájemi desítky osob, včetně
příznivců konkurentů. I zde je možnost
poškození soupeře veliká a hlavně právě
sportovní protivník může mít z postihu
svého rivala největší efekt. Pokud
bychom tedy chtěli přistoupit na myšlenku
záměrného poškození koně ze strany
soupeřů, hlídaná stáj nic nevyřeší. Zdá
se, že se blíží praxe známá spíše
z detektivních románů a majitelé koní
budou nuceni organizovat ve stájích
svých favoritů soukromé hlídací služby.

C. Neumann

V areálu na Nové Americe také ve dnech 9.-12. října zahájil svoji činnost již 7. ročník Spor-
tovního centra mládeže. Pod vedením Jiřího Pecháčka se zde sešlo 17 mladých jezdců s 35
koňmi. Stejně jako po celé ČR dodaly podzimní mlhy dopoledním pracím krásnou atmosféru.

rubriky obzvlášť silný příběh. Jeho hlavní
aktéři, mezi které patří i „náš" spolujez-
dec a militarista Milan Theimer, by jistě
v pardubickém dramatu raději hráli jiné
role. Jedinou útěchou jim musí být, že se
o partech, které j im sportovní osud
vybral, bude ještě dlouho hovořit. Příběh
spleteného kursu, od něho se odvíjejícím
krutém pádu stájového partnera a na to
vše navazující smutné vyvrcholení život-
ního osudu majitele albertoveckého hřeb-
čína, by v románovém podání působilo
nevěrohodně. To vše je dovoleno jen
skutečnému životu. My všichni jsme však
měli privilegium sledovat letos příběh,
který byl již ve chvíli svého vzniku pře-
durčen stát se legendou. Cyril Neumann

Zažili jsme ...

Linda Ohnheiserová a SUPREME Oil
Team v Klagenfurtu

Milan Theimer děkuje všem svým
přátelům a příznivcům stáje za proje-
vy přízně, které v týdnu po Velké
pardubické obdržel.
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Olympijské hry
bez konce

V jednacích síních soudů a disciplinár-
ních komisí stále ještě pokračují letošní
OH. Všichni jezdci, kteří uvízli v antidopin-
gové síti OH mají zastavenu na dobu pro-
jednávání svých případů závodní činnost.
Disciplinární komise FEI zatím uzavřela pří-
pady pozitivních dopingových nálezů tří
dvojic.

Denis Lynch (IRL) - LANTINUS, dostal
pokutu 1750 CHF a tři měsíce zastavení
činnosti.

Bernardo Alves (BRA) - CHUPA
CHUP, dostal pokutu 1750 CHF a 3,5
měsíce zákazu startu.

Rodrigo Pessoa byl tak potrestán
podobným způsobem (zákaz činnosti na
4,5 měsíce), ale ve snaze zúčastnit se
Global Champions Tour, odvolal se
k civilnímu soudu v Sao Paolo. Tento
soud dočasně pozastavil trest zákazu
startu a již to vypadalo, že Rodrigo Pes-
soa před domácím publikem startovat
bude. Alexander McLin - generální sekre-
tář FEI však nesložil ruce do klína. Vyjád-
řil zklamání nad rozhodnutím brazilského
soudu a požádal brazilskou národní fede-
raci, aby zabránila Pessoovu startu. 

Na základě těchto aktivit vydal Pessoa
prohlášení, že by do Sao Paula sice mohl
odletět, ale že to neudělá a podrobí se ver-
diktu FEI.

Stejně postupoval zatím ve svém oficiál-
ně neukončeném případu Christian Ahl-
mann. Ten podal proti dočasnému zákazu
startu odvolání k civilnímu soudu v Dort-
mundu. Německý soud však této žádosti
nevyhověl.

Největší pozornost na sebe však poutá
případ norského jezdce Tony Andre Han-
sena a v sázce je i bronzová medaile
týmu. Tato kauza dosud stále ještě není
uzavřena.

Opavské podzimní
závody

Podzimní závody proběhly 11. a 12. října
v jezdeckém areálu JK Opava Kateřinky. Při-
hlášeno bylo 198 koní, z toho 24 polských, 16
slovenských. Celkem bylo 366 startů.  Ideální
počasí pomohlo k rychlému průběhu tak, že
po skončení soutěží mohli všichni zúčastnění
sledovat i přenos z Velké pardubické.

V soutěži -S*- nastoupilo 25 dvojic. Po
rozeskakování osmi dvojic zvítězil (celkemjiž
po čtvrté) domácí Jiří Hruška s ARISTO Z,
a k tomu přidal i druhou příčku na CALGA-
RY/GABY. Třetí skončil R. Pletnicki s CARI-
NO/CALIGULOU z JK Rimex. -jge-

Zraněná Žižková
Naše drezurní jezdkyně Karolina Žiž-

ková utrpěla 4. října při pádu z koně zlo-
meninu krčního obratle. Naštěstí toto
vážné zranění se obešlo bez následků,
ale vyžádalo si 14 denní hospitalizaci
a i nyní je Karolina v domácím klidovém
režimu. Do sedla se dostane až po
Novém roce, ale na druhém běhu Spor-
tovního centra mládeže v Kolesách ve
dnech 8.-10. listopadu již chybět nebude.

Podzimní závody
Hořovice

Již tradičně se v den Velké Pardubické
konají hořovické Podzimní závody. Ve
dnech 11.-12. 10. bojovali jezdci nejen
o vítězství v soutěžích do -ST-, ale také
o nejúspěšnějšího jezdce. Tím se, díky
třem vítězstvím, stal Sergej Motygin (JK
Všetice) a získal zařízení na úpravu jízdá-
renského povrchu.

Nedělní vrchol -ST- (12 jezdců) měl
i rozeskakování. Do něho se probojovala
Gabriela Staňová na NIKOL 1 (JS Fresta
Brno) a Filip Doležal s AVENA 1 (Český
jezdecký klub). Filip Doležal měl možná
více sportovního štěstí, neboť jediná chyba
Gabriely Staňové byla zapříčiněna horším
nájezdem kvůli volně pobíhajícímu psovi.
Součástí závodů bylo i ukončení kariéry
koně Jitky Opatrné BOXER, který  získal
mnohá vítězství a umístění i na mistrov-
ských soutěží. Závody byly již tradičně
zakončeny sledováním Velké pardubické.

K. Návojová

Jiří Hruška a ARISTO Z zvítězili v -S*- při
podzimních závodech v Opavě

Foto J. Gebauer

Nová Amerika

Zastavení 
ve Zduchovicích
Sobotní den 11. října patřil juniorům

a mladým jezdcům a jejich finále Junior
Channel Star. Bojovalo se ve čtyřech kate-
goriích na koních a pony. Mimo tyto finále
se ještě jely soutěže -Z- a -LP-. Patronát
nad finále převzali hejtman středočeského
kraje Petr Bendl a hlavní sponzor závodů
Equiservis. Vyhlášena byla i nejbodovaněj-
ší jezdkyně seriálu. Stala se jí Karolína Háj-
ková z Mělníka a užije si pobyt v Disney
Landu v Paříži. Závody přivítaly i vyprová-
zely jezdce i návštěvníky silnou mlhou.

Vítězi kategorií se stali: -ZL+ZL- domácí
Lucie Krulichová (NIKOLA 10),  -L+L- Jana Per-
níčková a CARDIFF (JK Heroutice), -LP+SP-
Antonie Sabathilová, NIGHT SHADOW (JK Dia-
na Dubová Lhota) a v kategorii -SP+STP- uká-
zala domácí Michaela Krulichová na NIGHTFE-
VER sestře, že si jsou rovny a tuto kategorii
vyhrála. Zduchovice se tímto oficiálně rozloučili
se sezonou 2008. K. Návojová 

První Memoriál 
kováře Fouse

V sobotu 4. říj-
na se konaly
poslední židovické
závody v letošním
roce a byly vzpo-
mínkou na podko-
váře Jiřího Pro-
cházku známého
pod přezdívkou
Fous. Jiří Pro-
cházka byl nejen
vynikajícím odbor-
níkem, ale hlavně

skvělým člověkem a přítelem. Odešel náhle
ve věku 59 let před rokem 20. října.

Samotný memoriál byla soutěž stupně
-L**-. Po uctění památky Jiřího Procházky
minutou ticha se pustilo do boje o pohár,
který věnovala Asociace soukromých pod-
kovářů a o křišťálovou vázu od osobních
přátel J. Procházky manželů Pecháčko-
vých, celkem 45 dvojic.

V rozeskakování 14 koní se zprvu zdálo,
že jde jen o souboj koní o co nejrychlejší
cval. Taktizovat a zkracovat vypadalo, že
není kde. Jen však do té doby, než nastou-
pil dlouholetý přítel J. Procházky Jiří
Pecháček na klisně ROSABELA, který
ukázal mladším kolegům, jak se jezdí roze-
skakování a ujal se vedení v soutěži. Od té
doby však jezdily zbývající dvojice  po jeho
vzoru, a tak byl nakonec J. Pecháček
odsunut na konečné třetí místo.

Pohár a křišťálovou vázu si z rukou man-
želky a dcery J. Procházky nakonec pře-
vzal domácí Ondřej Pospíšil na SHERON.
Druhý skončil Petr Koželuh na NOEL.

V sobotu a neděli 18.-19. října ožila
hala na Nové Americe jezdeckými závo-
dy, které zde pořádala TJ Krakonoš Trut-
nov. Zajímavostí tradičních podzimních
závodů je i halové mistrovství východo-
české oblasti, které je východočeským
specifikem. Vyvrcholením dvoudenních
závodů byla soutěž -ST- s finále. Z 15
dvojic do něho postoupila devítka nejlep-
ších a k postupu stačil výsledek 12 tr.
bodů. Dvěma bezchybným ze základního
kola Ludvíkovi Jandourkovi (CASIO Kar-
sit)  Zdeňkovi Žílovi (PINOT GRIGIO) se
ve finále nedařilo, a tak zvítězila Veroni-
ka Krajníková na CIKÁDA (Accom Pra-
ha), která měla v součtu pouze 4 tr. body
ze základního kola. L. Jandourek se
umístil druhý před Romanem Drahotou
na POLYGRAF CTJ (JK Artemis). Kom-
pletní výsledky na www.ffinfo.xf.cz

Foto K. Návojová

Jitka Opatrná předvedla valacha BOXER
při podzimních závodech v Hořovicích
naposledy

Jiří Procházka
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V naší rubrice jsme doposud hovořili
o jezdectví jako takovém. V minulém čísle
Jezdce jsme referovali o téměř neobsaze-
ném národním šampionátu spřežení
v Nebanicích. To nás inspirovalo a tento-
krát jsme náš příspěvek věnovali specíál-
ně spřežení. Prvním autorem je jezdec
dvojspřeží Jaroslav Pavel.

Jedním z těch, kteří vstoupili na naši
i mezinárodní scénu se čtyřspřežím, je
i Josef Hrouda. Se svými lipicány získal
během krátké doby prestiž i u našich nej-
bližších sousedů a stal  se reprezentač-
ním trenérem slovenských jezdců. Právě
na Slovensku jsme jej zastihli s přáním
o příspěvek.

Od chvíle, kdy jsem byl vyzván k disku-
si “Co bude dál?”, myslím na to, jak obo-
hatit již tolik diskutované téma.

Obecné rovině problematiky kůň ver-
sus člověk se již věnovalo několik oslo-
vených přede mnou. Teoreticky již
všichni vědí, jak by měly věci fungovat.
Obecně jsem přesvědčen, že vedle
toho, aby každý  věděl, proč to dělá
a co mu to přinese, musí mít i na pamě-
ti, co to přinese jeho koním. Pokud
takový vztah člověka a koně naplní
radostí a štěstím, je úplně jedno, jestli

výběr a příprava koní,
technické vybavení,
management stájí.
Pořadatelství závodů
se v Evropě stává
atraktivním byzny-
sem. Na závody cho-
dí diváci, přenášejí je
televize a společen-
sky obrovsky vzrůstá
prestiž všech zúčast-
něných.

Můžeme být rádi,
že máme možnost
se takových závodů
pravidelně účastnit.
Ale to je právě to.
Již dlouho zůstává
pouze u možnosti.

Naše jezdce na startovních listinách
těch nejprestižnějších závodů SP
najdete jen výjimečně. Ale právě zde

základny. Vypadne-l i
z reprezentace kůň, je vel-
mi obtížné ho nahradit.

Zvýšenou pozornost si
zaslouží  i ponyspřežení ,
která jsou momentálně
spíše opomíjenou disciplí-
nou. A právě kategorie
pony by měly být odrazo-
vým můstkem pro jezdce
spřežení do budoucna. Se
snížením věkové hranice pro kteroukoli
disciplínu pony (14 let) se otevírá brána
vozatajského sportu i mladým lidem, kte-
rým byla pro jejich věk do této doby zapo-
vězena. S vyhledáváním nových adeptů
a podporou jejich talentu nás čeká ještě
mnoho práce.

Při semináři ve warendorfském DOKR
(Deutches Olympiade Komitee für Reite-
rei) jsem měl možnost sledovat práci
s mladými talenty německého jezdeckého
sportu, včetně jezdců spřežení. Byl to pro
mě koncert. S jakým nasazením a cílem
jsou jezdci vedeni a s jakým zájmem
a úctou k autoritám svým lektorům
naslouchají. Tímto směrem máme oprav-
du co dohánět.

Je jasné, že za vším stojíme my lidé.
Bez našeho všeobecného přispění
nezměníme nic. Můžeme donekonečna
vyžadovat metodické příručky a nevím co
ještě, ale pokud nebudeme my sami chtít
něco změnit, nestane se vůbec nic!

Ukázkou toho nám mohlo být letošní
mistrovství republiky. Zde jsme, zdá se
mi, celkem bravůrně okopírovali naše
kolegy skokany. Velmi nízký zájem
o účast na MČR, nutno podotknout, že
pěkně připraveném, mnohé z nás nemile
překvapil. Jezdci už o mistrovské tituly
nemají zájem. Prestiž mistrovství se vytra-
tila. Vysvětlení není jednoduché.

Letos mohl způsobit menší zájem pozd-
ní termín (26. - 28. 9.), či vzdálenost -
nevím. Přes všechno si myslím, že
bychom měli my všichni zúčastnění (jezd-
ci, komise spřežení, pořadatelé i ČJF)
chtít, aby MČR bylo výkladní skříní české-
ho vozatajství. I zde se budeme muset do
budoucna zamyslet nad systémem kvalifi-
kací, podpory, propagace pro mistrovské

Co bude dál?

Mohl bych svůj příspěvek začít výčtem
úspěchů na evropské i světové scéně,
za které jsme vděčni stále stejným jezd-
cům, jako jsou oba Nesvačilové, oba Jir-
galové, vždy otec a syn, a několik dal-
ších, kteří si udržují výbornou úroveň. 

Ale co ostatní? Dovolím si zde použít
trochu poupravenou citaci Václava Hav-
la: "Naše vozatajství nevzkvétá!"

Naše disciplína se stává masovější,
především v oblasti jednospřeží a dvoj-
spřeží, a to je samozřejmě dobře!
S masovostí nám však klesá úroveň
předvedení a to už dobré není!

Celá věc má mnoho rovin pohledu
a zajisté se mi nepovede všechny
postihnout. Myslím však, že klíčovým
problémem je velmi malá teoretická zna-
lost, z níž pramení zásadní chyby v pra-
xi. Všemi předchozími články se táhne
jako červená nit apel na vzdělání cvičite-
lů, lektorů atd. Dál to rozvádět mi připa-
dá nošením dříví do lesa. Každý z nás
by měl mít v sobě dostatek ctižádosti
vzdělávat především sám sebe, což do
jisté míry dokáže nahradit nedostatek
prvně zmiňovaný. 

Další problém je nesystematická  pří-
prava. V podstatě vaříme z vody každý
sám.

Zaměříme - li se na jednospřeží, která
vykazují nejvýraznější početní růst, často
na drezurním  obdelníku vidíme nekulti-
vovaný pohyb se základními chybami
taktu. Koně neuvolněné a neprostupné.

Jakousi první pomocí by mohla být
teoreticko-praktická školení pro širokou
vozatajskou základnu. Tato by se zabý-
vala základními principy jízdy, pohybem
a orientací na obdélníku, až k provádění
jednotlivých cviků a úloh, praktické před-
vedení zkušenými jezdci a následným
hodnocením.

Slabinou jednospřeží je též kvalita

soutěže. Zásadní vliv na
změnu by mohla mít vyš-
ší dotace, protože voza-
tajství je mimořádně
nákladný sport. S tím
souvisí vyhledávání spon-
zorů a udržení jejich
zájmu.

Můj názor významně
ovlivnili dva předchozí
diskutéři. Prvním byl
Marek Šebesťák, jenž se
dokáže na věc podívat
otevřenýma očima
z vnějšku. Druhým pak
Jiří Pecháček, coby oso-

ba s neuvěřitelným koňařským citem
a obzorem. Mám za to, že takové lidí je
prostě potřeba slyšet.

Velkým neduhem je u nás malá péče
o ekonomický základ a marketing voza-
tajství. Vždyť se podívejme na kategorii
čtyřspřeží. Vyjma několika institucí (NH,
Albertovec, Benice) je tato disciplína již
pouze záležitostí jednotlivců, držící čtyřku
skutečně vší silou a za cenu velkého
odříkání.

Neměl by Národní hřebčín, právě
z pozice své velikosti, držet především
hegemonii této kategorie a nekonkurovat
výrazně slabším soupeřům v kategoriích
jedno a dvojspřeží, jako tomu bylo dří-
ve? Většina z nás pamatuje doby, kdy
za kladrubský hřebčín startovala tři až
čtyři čtyřspřeží. Přál bych si, aby se  tato
situace co nejdříve změnila a doufám,
že pro to bude v NH dostatečná vůle,
protože závodnický potenciál hřebčína
ve čtyřspřeží tam je jistě dostatečný.

Seriál těchto článků má název Co
bude dál? Zeptali jsme se někdo touto
otázkou domácích pořadatelů? Vždyť
s pořadateli stojí a padá naše sportovní
jezdectví. Bez jejich existence bychom
asi těžko psali takovéto články. Nemálo
se jich potýká se značnými problémy při
organizaci a jistě i jejich názor a postřeh
by bylo zajímavé slyšet, jelikož jen ten,
kdo měl někdy možnost závody pořádat
ví, o co tu kráčí. Mohli jsme číst názory
pořadatele Krulicha a bylo by dobré
vědět, co soudí pořadatel letošního mist-
rovství ing. Šimáček.

Chtěl jsem nastínit představu, která by
naše vozatajství posunula vpřed. Čte-
nářská odezva mi naznačí, nakolik se mi
to podařilo. Jaroslav Pavel 

Vzdělání nelze obejít ani ve vozatajském sportu, i tady je to bolavé místo. Názor je o to cennější, že  s ním přichází mladý reprezen-
tant, jehož prozatím nelze podezírat z únavy a lhostejnosti. V minulosti tolik oceňované společné práce pod vedením Jiřího Kocmana
a polského jezdce Czeslava Konieczneho byla úspěšná, ale pak tato aktivita ustala. Disciplinu jednospřeží již roky ovládají stále stejná
jména. Dvojspřeží zaznamenala největší vzestup, ale co naplat, královnou tohoto sportu jsou čtyřspřeží. Především ekonomická nároč-
nost této discipliny předurčuje čtyřspřeží jako sport králů. Mělo by být naším cílem, aby česká tradice a naše národní kulturní památka
hrála v tomto světovém královském prostředí jednu z hlavních rolí. Bohužel v posledních letech přestává být naše pýcha konkurentem
i na domácích kolbištích. Cyril Neumann

sportujeme pro radost
či světové vavříny.

Já sám s koňmi
sportuji závodně, a tak
se pokusím zamyslet
nad budoucností voza-
tajské disciplíny.

Pravidelně startuji
na národních závo-
dech, závodech světo-
vého poháru (SP) a byl
jsem účastníkem dvou
mistrovství světa. Dis-
ciplina čtyřspřeží je
zřejmě nejnáročnější
ze všech a to ve všech
ohledech.

Pokud mohu  srov-
nat nároky na jezdce
a koně dnes a úroveň těchto nároků před
deseti lety, podařilo se čtyřspřeží postoupit
výrazně vpřed. Profesionalizuje se kvalitní
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se dotváří výkonnost, jezdec si buduje
jméno a získává zkušenosti.
A v momentě, kdy spřežení absolvuje
seriál takových závodů, snáze se pro-
sazuje i do povědomí arbitrů.

Je pravdou, že naši jezdci si umí vyjet
kvalifikaci na mistrovství světa. V posled-
ních letech se občas ani neztratili v počet-
ných polích profesionálů. A i když zazna-
menávám oslavná hodnocení, myslím, že
je to málo. Uznávám, že příslibem mohou
být výsledky z posledních dvou ročníků
Dunajsko-Alpského poháru. Porovnávat
však kvalitu a úroveň domácích závodů
se soutěžemi SP nemá opodstatnění,
neboť na domácích závodech se repre-

zentační jezdci nedočkají pro vývoj
významné konkurence.

Jezdci, kteří nemají reprezentační ambi-
ce a startují pouze doma, se prakticky za
sezónu neporovnají s nikým jiným. Tak
vlastně stagnuje širší základna, ze které by
se měli rekrutovat noví reprezentanti. Ale
to asi není hlavní problém ve srovnání se
světem. Na náročnou disciplínu čtyřspřeží
nám chybí dostatek financí. S tím souvisí
nedostatek kvalitních koní, nedostatek tre-
nérů, ale i klid na práci. Rovnat se  světo-
vým profesionálům bude do budoucna stá-
le těžší, neboť oni už ve vlaku jsou
a rozdíly se budou jen prohlubovat.

I tak je vozatajství jednou z nejúspěšněj-

ších  disciplin ČJF. Myslím si, že by si
zasloužilo větší podporu.

Co bude dál ve vozatajství v Čechách?
Sportovní úroveň podle mě pomalu poros-
te, ale bez systémové podpory nijak
masově. Prosadí se některé individuality,
pokud dostanou (nebo si sami zajistí)
potřebný prostor a zázemí. Jinak k nárůs-
tu počtů kvalitních spřežení nedojde .

V posledních letech ale stoupl zájem o hob-
by zapřahání. Alespoň to se nám podařilo. I to
je cesta, jak se sportem, který může obohatit
život o zkušenost  předchozích generací,
začít. A i když zde nepůjde o výkonnost uvě-
domuji si, že vedle sportu žijeme s koňmi i pro
radost ze života. Josef Hrouda

Josef Hrouda ohlazuje hrany, které určitě i ve sportu spřežení vznikají. Z jeho příspěvku lze vysledovat, že se rozhodl nečekat na chy-
bějící podporu a dokázal si pomoci sám. Jeho cesta k úspěchu je příkladná. Koně a trenérskou pomoc vyhledal na vozatajském Olympu
- v Maďarsku a to zajistilo raketový růst jeho výkonnosti. Pokud vím, jde o prvního Čecha v dějinách, který trénuje v zahraničí, až dosud
tomu bylo obráceně.

Soutěže spřežení však mají jeden zásadní bolák, na který neupozornil ani jeden z diskutujících. Pravidla sice pamatují na soutěže
úrovně -L- a -S-, ale prakticky nikdo je nevypisuje. Mladý kůň vstupuje do sportu čtyřspřeží hned na úrovni -T-. Zkušený zbytek spřežení
ho jednoduše provleče maratonem. A to určitě odporuje všem zásadám přípravy i etickému kodexu chování ke koni.

Na sport zaměřený JEZDEC propaguje především kvalitní úroveň práce s koňmi. To však není v rozporu s ctižádostí dosáhnout vyso-
kých sportovních met, naopak. A ve sportu spřežení k tomu máme, oproti jiným disciplinám, skutečně historické předpoklady. 

Cyril Neumann

Global Champions Tour
V brazilském Sao Paulo vyvrcholil 16.-18. října finálovou soutěží seriál Global Champi-

ons Tour. Parkury stavěl Němec Frank Rothenberger a obtížností si nijak nezadaly s Mist-
rovstvím světa nebo olympiádou.

Velmi zajímavé bylo už ve čtvrtek první kolo, kde se utkala pětadvacítka dosud nejúspěš-
nějších dvojic. Jezdilo se bez rozeskakování, na čas a cílem bylo kvalifikovat se mezi osm-
náct nejlepších do sobotního druhého kola. Zde se začínalo od nuly a startovní pořadí určila
čtvrteční výsledková listina. Parkur byl opravdu těžký, skoro polovina startujících odešla
s dvouciferným bodovým výsledkem a jen čtyřem se podařilo dostat přes náročný kurz bez
chyby. Do rozeskakování nastoupil první Ludger Beerbaum s teprve 9letým vestfálským
valachem ALL INCLUSIVE NRW (Apreggio) a vedl ho stejně perfektně jako v základním
parkuru. V tempu, všude přišel dobře s krátkými obraty a jeho čas se zastavil na 37,06.
Druhá šla jeho švagrová, Meredith Michaels-Beerbaum se 14letým hanoveránem SHUT-
TERFLY (Silvio I). Jela na hraně rizika, jak to Meredith umí, a v cíli byla ještě o dvě vteřiny
rychleji - 35,01. Do rozeskakování se překvapivě dostal i mladý Francouz Julien Epaillard
s 10letým sf valachem KANTHAKA DE PETRA (Apache). Z přemíry snahy shodil dva sko-
ky, ale pro něj byla jistě výhrou už samotná účast v rozeskakování a za čtvrté místo inkaso-
val 69 tisíc EUR.  Poslední startující byla Jessica Kürten z Irska se skvělou 12letou klisnou
CASTLE FORBES LIBERTINA (Libero H). Nasadila úžasné tempo a její obratná klisna uká-
zala, že je ve vrcholné formě. Všechno zůstalo stát a vítězný čas byl 34,25 vteřiny. 

Cílem projela Jessica v absolutní extázi. „Musím za všechno poděkovat  Libertině, to
ona je hvězda. Já jsem nadšená. Viděla jsem jít Ludgera a on byl takřka dokonalý. Libby
byla opravdu báječná, ale je poctivé připomenout, že jsem šla poslední. To je velká výhoda
jít po Meredith a Ludgerovi!"

Cena pro vítězku byl šek na neuvěřitelných 300 tisíc EUR (asi 7,2 miliónu korun), Mere-
dith si odvezla 180 tisíc a Ludger 120. Celková dotace byla 900 tisíc EUR.

Podrobné výsledky na www.globalchampionstour.com Václav Dvořák

Rolex FEI Word Cup zahájil ve Skandinávii
První bylo Oslo

Západoevropský skokový halový seriál
Rolex FEI World Cup začíná tradičně na
severu Evropy. První kolo viděli diváci 12.
října v hale Spektrum, v norské metropoli
Oslo. Parkur, který navrhoval Švéd Anders
Hafskjöld, byl přiměřený začátku halové
sezóny a z třiceti devíti startujících jich tři-
náct zůstalo bez chyby. „Je to vždycky těž-
ké stavět první halové závody", řekl švédský
stavitel. „Jezdci a koně si musí zase zvyk-
nout a já jsem jim to chtěl trochu usnadnit.
Vždy se snažím mít osm až deset jezdců
v rozeskakování. Třináct je trochu hodně,
ale je to lepší než být nekorektní."

V rozeskakování byl nejúspěšnější Špa-
něl Rutherford Latham se 14letým fran-
couzským hřebcem GUARANA CHAMPE-
IX (Rivage de Poncel). O necelé dvě
vteřiny byl pomalejší druhý, Thomas Velin
z Dánska s ryzákem GRIM ST.CLAIR
(Laudanum) a třetí skončil Daniel Etter ze
Švýcarska  s 12letým PEU A PEU 4 (Poly-
dor). Čtvrtý byl, nám dobře známý z praž-
ského šampionátu mladých jezdců,  Holan-
ďan Maikel van der Vleuten s 9letou bělkou
VDL GROEP PARMALA DOUCHE (Mr.
Blue) a pátý Brit William Funnell s 10letým
ryzákem BILLY BIRR (Animo).

Rutherford Latham tak dobře navázal na
loňskou sezonu, kdy v Oslu byl čtvrtý,
a v dalším kole v Helsinkách dokonce zví-
tězil. Na otázku, jestli zopakuje i letos hel-
sinský úspěch, odpověděl: „Myslím si že
ne, takové věci se stávají jen ve filmu."

Z nastupující generace zaujal energickými
parkury, v Holandsku působící, 19letý Egyp-
ťan Abdel Said. Se skvělou 10letou KWPN
klisnou TEAM HARMONY SKY-HIGH ho jen
chyba v rozeskakování odsunula z druhého
na jedenácté místo. I tak je to první meziná-
rodní úspěch pro mladého člena týmu Har-
mony, nad kterým drží záštitu princezna
Haya a který má pozdvihnout úroveň jez-
dectví v regionu Středního východu.

Podrobné výsledky naleznete na:
www.oslohorseshow.com

V Helsinkách Holanďané
Do helsinské Hartwall arény si letos

pozvali pořadatelé brazilského stavitele
Guilherme Jorge, který už dvakrát navrho-
val finále v Las Vegas.  Skoky sice nebyly
extrémně vysoké nebo široké, ale jezdci
a koně museli v několika technických pasá-
žích  prokázat svoji dovednost.  Do polovi-

ny startovního pole se zdálo, že rozeskako-
vání snad ani nebude, ale nakonec bez-
chybných výsledků bylo deset. V rozeska-
kování byl nejrychlejší holandský týmový
mistr světa i Evropy Gerco Schröder se
14letou KWPN klisnou EUROCOMMERCE
MILANO (Indorado). O dvě vteřiny poma-
lejší byl jeho krajan, náhradník do Hong
Kongu Leon Thijssen s 12letým valachem
OLAF (Concorde) a třetí skončila Švédka
Helena Lundbäck s tmavou hnědkou
MADICK (Cortez). Na čtvrtém místě se
umístil německý rutinér Andreas Knippling
s 11letým NEOLISTO VAN HET MIEREN-
HOF (Landwind), následovaný Nicolasem
Delmottem z Francie s pepiniérem LUCCI-
ANNO*HN (Burggraaf).

Gerco Schröder, který nastoupil do roze-
skakování jako čtvrtý v pořadí, to komentoval:
„V jistém smyslu nevadí startovat zkraje roze-
skakování. Soutěž stejně vždycky končí
posledním jezdcem. Dnes tam nebylo příliš
rychlých koní, ale to stejně nemohlo ovlivnit
mé rozhodnutí, jezdit naplno. Chtěl jsem vyvi-
nout tlak na ostatní a byl to adrenalinový
zážitek. První obrat byl extrémně ostrý, ale
MILANO byla výborná,  pozorná a spolupra-

cující. Věřím, že hodně jezdců by si přálo
takového koně. Ona je hodně dobrá a stejně
byla i minulý týden v Oslo, když udělala dvě
hloupé chyby. Ale to je náš sport.  Někdy fun-
guje úplně všechno a to byl dnešní případ." 

Podrobné výsledky naleznete na
www.helsinkihorseshow.fi

Kalendář dalších závodů
západoevropské ligy SP:

9. - 12. října CSI4*-W Oslo
16. - 19. října  CSI4*-W Helsinki

6. -   9. listopadu CSI4*-W Verona 
19. - 23. listopadu CSI5*-W Stuttgart
11. - 14. prosince CSI5*-W Ženeva
18. - 22. prosince CSI5*-W Londýn  
26. - 30. prosince  CSI5*-W Mechelen
15. - 18. ledna CSI4*-W Lipsko
20. - 25. ledna CSI5*-W Zürich

6. -   8.  února  CSI4*-W Bordeaux
12. - 15. února CSI4*-W Vigo
19. - 22. února CSI5*-W Göteborg
19. - 22. března CSI4*-W's-Hertogenbosch

Finále Rolex FEI Word Cup 2009 bude
v Las Vegas (USA) 15. -19. dubna 2009.

Václav Dvořák
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Sportovní 
kalendáfi

25.10. Chřebřany E/Z-S
25.10. Praha Cís.ostrov

ZL-S pouze pony
26.10. Vondrov D/Z-ST
27.-29.10.Pardubice MČR C pony
1.11. Bernartice ZM-ST hala
8.-9.11. Praha - Cís. ostrov ZL-ST hala
8.-9.11. Mar. Lázně Z-S
8.11. Frenštát p.R. Z-L hala
15.11. Trojanovice Z-S + pony hala 

Převzato z www.cjf.cz

-6-

Voltiž má své mistry
Poslední zářiový slunečný víkend patřil

napínavým bojům o mistrovské tituly ve
voltiži, které se konaly po velmi dlouhé
době v Podkrušnohorském ZOOparku
v Chomutově. 

Perfektně upravená hala, kvalitní ozvu-
čení (celé mistrovství moderoval hlasatel
rádia Evropa 2 Jiří Formánek), velmi pří-
jemní pořadatelé a hlavně jména startují-
cích slibovala kvalitní podívanou.

Na start se totiž mimo jiné postavili
letošní účastníci ME a MS ve voltiži jako
Jana Sklenaříková, Lukáš Klouda, Veroni-
ka Krátká, Dana Truchlyová, skupina
z Albertovce a Tlumačova a hlavním hře-
bem závodu byl samozřejmě start čerstvé-
ho mistra světa Petra Eima.

Pořadatelé také nezapomněli na ty
nejmenší a proto byla vyhlášena i přátelská
soutěž pro skupiny kat. "D" a naopak jako
již tradičně soutěž pro ty "vysloužilé" divác-
ky oblíbená soutěž veteránů. V ní se před-
stavili v roli cvičenců lonžéři Adéla Valštý-
nová, Pavla Neprašová, ale také vysloužilci
z řad mužů Jakub Dujíček a Martin Surý-
nek. Vzdálená voltižní léta připomněla
Miluška Hanáková, která se oblékla do
bývalého lonžérského obleku - klasického
jezdeckého (přilba, jezdecké boty, rajtky,
sako, košile, kravata) a odlonžovala nej-
staršího veterána Luboše Kiačka (1970).
Že je ženou na pravém místě dokázala
i managerka pro voltiž Ing. Nora Hořická,
která předvedla výbornou volnou sestavu.

Soutěžící o tituly se sjeli v pátek a ještě
večer proběhla veterinární přejímka koní.
Sobotní ráno pak odstartovalo povinné
sestavy skupin a jednotlivců, na které
navazovaly odpoledne sestavy volné. 

Neděli zahájily skupiny kat. "D" a na ně
již navazovaly povinné sestavy juniorů

a technické sestavy seniorů. Odpolední
podívaná ve volných sestavách, zakonče-
ná skvělou volnou mistra světa Petra Eima,
tak završila celý šampionát.

Čekání na konečné výsledky zpříjemnilo
vystoupení voltižních veteránů domácích
pony a krásných shirských koní. Ti také
v kočáře přivezli rozhodčí ke slavnostnímu
vyhodnocení. Předání cen se zúčastnil
i prezident ČJF Ing. Jaroslav Pecháček
a primátorka města Chomutov Ing. Mgr.
Ivana Řápková.

Nejdříve byly vyhlášeny soutěže přátel-
ské a to skupiny kat. "D" 1. TJ Voltiž Tlu-
mačov, 2. Dětský ranč Hlučín, 3. TJ Voltiž
Frýdek Místek), tři ženy, které nestihly spl-
nit povinnou nominaci na MČR 1. Viktorie
Vávrová, 2. Kateřina Kovaříková, 3. Anež-
ka Vrbicová (všechny TJ Orion Praha)
a soutěž seniorských skupin, které jsou již
několik let pouze dvě  a tudíž se mistrov-
ská soutěž nemůže konat 1. TJJ Lucky
Drásov, 2. TJ Voltiž Tlumačov).

Výsledky mistrovských soutěží:
skupiny Junior - 1. JK Hřebčín Alberto-

vec, DAVID 1, Ladislav Menšík,  2. PZOO
Chomutov, CHRIS 1, Blanka Peterková, 3.
JO TJ Orion Praha, LUGANO, Ing. Nora
Hořická 

Muži - 1. Petr Eim, CATALIN IV-33, Ali-
ce Eimová , TJ Voltiž Tlumačov, 2. Lukáš
Klouda, DUKE, Petra Cinerová, 3. Jakub
Weigartner, DIANA, Petra Cinerová, oba
TJJ Lucky Drásov

Ženy "Senior" 1. Jana Sklenaříková,
ESKADRA, Dana Trčková, TJJ Lucky Drá-
sov, 2. Dana Truchlyová, GRANT AROT V,
Klára Fartáková, PZOO Chomutov, 3. Mar-
gita Urbanová, CATALIN IV-33, Alice
Eimová, TJ Voltiž Tlumačov

Ženy "Junior" 1. Bára Komárková,
DAVID 1, Ladislav Menšík, 2. Mikysková
Nikol, DAVID 1, Ladislav Menšík, obě JK
Hřebčín Albertovec, 3. Šulková Alena,
GRANT AROT V, Klára Fartáková, PZOO
Chomutov. Andrea Švanová

Foto Petr Vídeňka

Česká honební
společnost

Před dnes již tradičním podzimním honem
za psí smečkou, který pořádá Česká honební
společnost již mnoho let (nejprve v Chlumci
nad Cidlinou a nyní v Drahenicích), proběhla
členská schůze.

Na té bylo navrhnuto, aby
se ve spolupráci s naším zpra-
vodajem zvýšila popularita
honů. Bylo diskutováno, že
před samotným vyvrcholením
celé sezóny, by mohly být
vypsány “přípravné hony” pro
trenink případných adeptů
hlavního honu, které by
pomohly v náročné přípravě
jezdců i koní. Nyní jsou návrhy
diskutovány mezi členy
Honební společnosti a podrob-
nější návrhy padnou na schůzi
v prvním prosincovém týdnu.

Samotného honu se
v sobotu 4. října zůčastnilo
v Drahenicích 45 koní s jezd-
ci většinou z Německa.
V houfu byli ale i Rakušané,
Američan a dokonce čínský
jezdec žijící v Rakousku. Mezi desítkou
českých jezdců byl nejenom majitel panství
kníže Johaness Lobkowicz, ale i hlavní
organizátor a propagátor honu Václav
Vydra. Smečka ze SRN (Asbach) měla

Bariéry 
v Děpoltovicích
JK Pegas Děpoltovice pořádal 11. října

poslední skokové závody sezony - "Děpol-
tovickou podzimní podkovu". Celkový
počet startů byl 168, z 24 jezdeckých oddí-
lů.  Závodilo se od soutěží stupně -ZM- až
po -L"-, kde  se účast pohybovala okolo
čtyřiceti jezdců v soutěži. Vyvrcholením
poté byla neoficiální soutěž Bariérové ská-
kání, kde z 12 jezdců po překonání výšky
170 cm zítezila Lenka Macháčková s HAGI
z JK Tachov Respo. Cenou jí byl, vedle
finanční premie, i živý beránek. Závody
byly, díky příjemnému počasí a sehrané
práci pořadatelů příjemným zakončením
letošní sezóny.

Zemřel 
Dr. Radslav Kinský

V neděli 12. října, v ranních hodinách
zemřel MUDr. RNDr. Radslav Kinský.
V červnu letošního roku oslavil 80. naroze-
niny a nic nenasvědčovalo tomu, že by se
pouť tohoto vynikajícího člověka a příznivce
koní chýlila ke konci. V předvečer 118. Vel-
ké pardubické se ještě připravoval na ces-
tu do Pardubic.

Radslav Kinský byl ve svém medicín-
ském oboru váženým odborníkem na dět-
skou imunologii. Po nucené emigraci
z Československa žil v Paříži a působil na
sorbonské univerzitě. Po návratu do ČR
mu připadlo panství ve Žďáru nad Sáza-
vou, které až do své smrti spravoval.

Juniorská skupina Podkrušnohorského
zooparku v Chomutově

12,5 párů psů. Hlavní sobotní hon měl
sedm stop (nejdelší měřila 3,9 km) s celko-
vou délkou přes 30 km a s cca 60 překáž-
kami. Celý hon se obešel bez nepříjemnos-
tí a všichni jezdci dorazili domů v pořádku.
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Hořovice 11.-12. 10. -Z- 1.  Roučková
- MAHTOB (JK Tarpan), -ZL- 1. Šůchová
- Uriel (JK Chov koní Bernartice), dvouf.
sk. 120/130 cm 1. Zahoř - MODETA
(Pavel Zahoř), 2. Daněk - GALANT 1 (JK
Všetice), 3. Černá - GWENN TARA
(Sdružení TARA o.s. Kozly), -S*- 1. Moty-
gin - ASTRID 1 (JK Všetice), 2.  Kůst -
CASABLANCA 2 (JS Domažlice), 3. Rou-
balová - ŠERRY (JK Roubal Plzeň),
dvouf. sk. 110/120 cm 1. Roubalová -
OLITARA (JK Roubal Plzeň), 2. F. Dole-
žal - SILVER 9 (Český jezdecký klub), 3.
Johanovská - RITA 94 (JS Opatrný Hořo-
vice o.s.), -L*- 1. Motygin - CORAGGIO 1
(JK Všetice), 2. Heroldová - WILLIAM 1

Tříletý, obsednutý hřebec po Rock’n’Roll, za rozumnou cenu-spěchá.
Velmi dobrý charakter a sportovní předpoklady

Kontakt: 724 342 888

Koně Kinští
v Hradištku

Dne 18. října se v Hradištku
u Sadské konala třetí národní
výstava koní Kinských. Roz-
sáhlý komentář měl pro diváky
připraven moderátor odpoledne
Jan Chýle. Závěr dne patřil
aukci osmi koní a polovina koní
získala nové majitele. Podrob-
né informace o akci na
www.equus-kinsky.cz Kon-
cem listopadu se v Hradištku
koná další chovatelská akce -
2. ročník výběru mladých hřeb-
ců do plemenitby ČT. 

K. Návojová

V Trojickém údolí ve Slezské
Ostravě byly slavnostně otev-
řeny nové stáje jezdeckého
střediska Sportovního klubu
Mušketýr. Slavnostním přestři-
žením pásky byl pověřen
MuDr. Jan Karabáč - bývalý
dlouholetý předseda TJ Rekul-
tivace Karviná a předsedkyně
SK Mušketýr Alice Hovjacká

Majitel střediska Petr Půlpán a
druhý umístěný mezi 4-8 letými
valach NUGÁT KINSKÝ (z
Nugeta Kinská po DAF Ond-
ráš), který se v  dražbě se pro-
dal za 361 000,- Kč

Foto K. Návojová

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Při finále Bierhanzel Tour, kte-
ré se konalo v Martinicích ve
dnech 4.-5. října se do finále
dostal i Ludvík Jandourek na
CASTELON Karsit. Dvojice
obsadila 6. místo. Podrobné
výsledky všech soutěží v Marti-
nicích naleznete na 
http://jizdarna.equitana.cz

Foto J. Navrátil
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chova - CALETTO-S (JO Třešňák),  2.
Donthová - GLADIÁTOR (Donth), 3. Štor-
kán - NINA 2, -L*- 1. Křivancová - FARA-
ON (JK Pegas Děpoltovice), 2. Štorkán -
LUCILLE (JK Pegas Děpoltovice), 3.
Donthová - RESKÁTOR DONTH (Stáj
Donth).

Kolín 11.10. Malá cena posledního
vítěze -Z- děti, jun. (40) 1. Rajdlová -
JENY 1 (Miškovice), ostat. (44) 1. Papou-
šek J. - SHAGAR GADDA (mar. Lázně), -
ZL- (66) 1. Malcová - WALDEMAR (Hor-
se Academy Radimovice).

Nová Amerika 18.-19.10. -Z- (45) 1.
Jandourek - ACOLA Karsit (Karsit),
halové mistrovství VčO - děti -Z- (4) 1.
Málek - OLETIA (Málek), -ZL- (71) 1.
Jandourek - BOY CARTHAGO Karsit
(Karsit),  halové mistrovství VčO - jun. -
ZL- (6) 1. Veselá - WHITE LADY (Lib-
chavy), -L*- (47) 1. Zwinger - LE ROI,
2. Žíla - EL PASO II, 3. Fialka - SIM-
PLEX (všichni Mustang),  halové mist-
rovství VčO - ml. jezdci -L*- (4) 1. Mikul-
ková - PHILADELFIA Karsit (Karsit),
-L**- (35) 1. Vančura - CAVALERIA
(Valdštejnská obora), 2. Erlebachová -
LAGUNA M.P. (D&J), 3. Doležal R. -
LIVIGNO (Hřebčín Suchá), -S**- (26) 1.
Bartošová - LUNA KÁ (Černožice), 2.
Žíla - PINOT GRIGIO (Mustang), 3.
Jandourek - VIGO 1 (Karsit), -ST +
finále (15) 1. Krajníková - CIKÁDA
(Accom Praha), 2. Jandourek - CASIO
Karsit (Karsit), 3. Drahota - POLYGRAF
CTJ (JK Artemis), 4. Žíla - PINOT GRI-
GIO (Mustang), 5. Drahota - CORLEON
(JK Artemis).

ČJF nabízí tyto odborné publikace
● Směrnice jezdectví a vozatajství I. díl, vydavatel: ČJF, brožovaná
vazba, 208 stran, Cena 180 Kč
Ucelený vysoce fundovaný učební text, který byl přeložen z originální
německé verze vydané Německou jezdeckou federací. První díl je
věnován všeobecným zásadám v jezdectví.
● Učebnice jezdectví a vozatajství II. díl, vydavatel: ČJF, brožovaná
vazba, 76 stran, Cena 80 Kč
Druhý díl je věnován pokročilým jezdcům. 
● Samostatně v sedle, Reinhard Maier, vydavatel: Brázda, vázaná
vazba, 206 stran, Cena 350 Kč 
Autor je vedoucím výboru pro vzdělávání při Německé jezdecké federa-
ci. Vysoce systematickým a odborným způsobem se v knize věnuje
jednotlivým problémům, které se vyskytují při tréninku v drezuře, skoko-
vé drezuře a ve skokovém tréninku. 
● Vše o udidlech  a uzdění, E. H. Edwards, vydavatel: Cavalier Publ.,
vázaná vazba, 184 stran, Cena 285 Kč
Autor knihy je mezinárodně uznávaným hipologem, je autorem více než
třiceti úspěšných titulů. Mezi ty nejznámější patří právě tento. E. H.
Edwards v něm informuje čtenáře, jak jednotlivá uzdění používat, popi-
suje prakticky všechny typy uzdění v rámci všech disciplín.
● Informační bulletin ČJF, vydavatel: ČJF, brožovaná vazba, 80
stran, Cena 75 Kč 
Seznam základních dokumentů ČJF (stanovy, registrační řád, ad.),
seznam subjektů ČJF, kontakty na sekretariát, oblasti, manažery
a komise disciplín + další informace. 
● Pořádání jezdeckých závodů, Ivan Vencour, vydavatel: ČJF, bro-
žovaná vazba, 92 stran, Cena 75 Kč 
Publikace obsahuje vše, co pořadatelé jezdeckých závodů musí zajistit
a co nesmí opominout. 
● Učební texty pro školení a zkoušky cvičitelů jezdectví, Ivan Ven-
cour, vydavatel: ČJF, brožovaná vazba, 88 stran, Cena 50 Kč 
Publikace obsahuje metodické pokyny vycházející z odborné literatury,
které obsahují ucelený přehled o hipologii, jezdeckém sportu, výcviku
jezdců a koní a současně jsou základním materiálem vhodným pro pří-
pravu ke zkouškám k získání licence cvičitele. 
● Jezdecký sport v České republice, vydavatel: ČJF, brožovaná vaz-
ba, 118 stran, Cena 20 Kč 
Publikace obsahuje základní informace o jezdeckém sportu v ČR vč.
seznamu vítězů Mistrovství republiky. 
● Základní výcvik koně, Ing. Zdeněk Goščík, vydavatel: ČJF, brožo-
vaná vazba, 72 stran, Cena 60 Kč 
V publikaci naleznete základní informace o způsobu tréninku na prv-
ních stupních výcviku mladého jezdeckého koně. 
● Česko-anglicko-německý slovník jezdectví a vozatajského spor-
tu, Ing. František Lomský, vydavatel: Cavalier Publishing, brožovaná
vazba, 145 stran, Cena 160 Kč 
Slovník obsahuje řadu hesel a slovních spojení používaných jak při
samotném tréninku koně a jezdce, tak i v oborech souvisejících (chov,
veterina, krmení, oblečení, apod.) 
● Česká cesta na SJH Cáchy 2006, FTV Production/ČJF, DVD 30
min., Cena 150 Kč 
DVD mapuje účast našich reprezentantů na Světových jezdeckých
hrách 2006 v Mekce jezdeckého sportu v Cáchách v disciplinách: sko-
ky, spřežení, vytrvalost, reining, voltiž (autentické záznamy ze zákulisí)
● Přehled o sportovních koních, ÚE/ČJF/chov. svazy, brožovaná
vazba, 270 stran, Cena 100 Kč
Přehled obsahuje seznam koní startujících na českých kolbištích v r.
2007 a jejich dosaženou výkonnost, včetně výkonnostních žebříčků.
Dále Přehled 2007 obsahuje vyhodnocení plemenných hřebců pro úče-
ly KU a KD. 

(JK Chov koní Bernartice), 3. Mandová  -
PLATINO (JS Opatrný Hořovice o.s.), -
S**- 1. Motygin -  ZOE DE LIEBRI Z (JK
Všetice), 2. Roučková -  COVERL GIRL -
T (JK Tarpan), 3.  Malák - KASHMIR /
CASANDRO (JK Všetice), -ST**- (12) 1.
F. Doležal - AVENA (ČJK), 2. Staňová -
NIKOL 1 (Brno), 3. Motygin -  ZOE DE
LIEBRI Z (JK Všetice).

Opava 11.-12.10. dvouf. sk. 100/110
cm - děti a junioři (32) 1. Vrtalová - DEX-
TER (JK Sviadnov), senioři (63) 1. Hruš-
ka - DANIELA 3 (JK Opava Kateřinky),
dvouf. sk. 110/120 cm (111) 1. Hruška -
DANIELA 3 (JK Opava Kateřinky), 2.
Vaníček - GAZÍK N (SS Hermelín klub
Nový Jičín), 3. Doležal - ADAM 4 (JK
Hřebčín Suchá), -L*- (51) 1. Šulek -
GRACIA (Slovensko), 2. Vaníček - GAZÍK
N (SS Hermelín klub Nový Jičín), 3. Sol-
ková - JENY (JK Velká Polom), -ZL- děti
a junioři (11) 1. Bittnerová - IRON Agro-
market H+B, senioři (36) 1. Hruška -
ARWEN (JK Opava Kateřinky), -L*- (37)
1. Hentšel - GREMLIN 1 (JK Baník Ostra-
va), 2. Hruška - MR.VOX Agromarket
H+B (JK Opava Kateřinky), 3. Šídlo -
ZATIE (JK Agrostyl Otice), -S*- (25) 1.
Hruška - ARISTO Z, 2. Hruška - CALGA-
RY/GABY (JK Opava Kateřinky), 3. Plet-
nicki - CARINO/AC CALIGULA (JK
Rimex).

Děpoltovice 11.10. -ZM- (děti) 1. Dar-
dová- Deveraux (JK Pegas Děpoltovice),
-ZM- (ml. koně) 1. Mudrová - GIFFY,
dvouf. sk. 100/110 cm 1. Kubrychtová -
BLIZARD (Farma Lentur jízdárna Žeraví-
ková), stupň. obt. do 120 cm 1. Polá-


