
volají především po požadavcích na vysoký
standard.

Letošní přívalové lijáky by spolehlivě zni-
čily pořadatelské úsilí na většině míst ČR.
Problémy byly i v Ptýrově, protože to, co se
přehnalo v pátek večer přes střední Čechy,
bylo skutečně i pro letošní rok extrémní.

V pátek se zahajovalo za tropického
vedra. To v podvečer vystřídal déšť, který
se ovšem ve večerních hodinách změnil
v přívalový liják doprovázený silnou bouř-
kou a větrem. Téměř celou sobotu pak
vytrvale pršelo. V oblasti bylo naměřeno za
24 hodin až 70 mm strážek na čtvereční
metr, a pokud by se počasí neumoudřilo,
byl by šampionát ohrožen i na tak dokona-
lém kolbišti, které mají v Ptýrově. Sobotu
tak ale provázely problémy s bahnem na
parkovištích a pochopitelně okolo stájí. 

Odnesly to však ženy. Ty své druhé
šampionátové kolo absolvovaly v hustém
dešti. Druhé kolo mistrovské soutěže nako-
nec rozhodčí přeložili na nedělní ráno.

To už bylo naštěstí
lépe. Počasí se postup-
ně natolik zlepšilo, že
mohla k doprovodné akci
vzlétnout nejenom histo-
rická letadla, která
zamávala divákům v Ptý-
rově, ale ke konci odpo-
ledne je již zahřálo i opa-
trně vykukující slunce.

Ženám vstup
povolen

Do Ptýrova se přihlásilo
k bojím o medaile téměř
150 koní. Vysokou účast
přilákala i soutěž oblast-
ních týmů, kterých bylo
postaveno celkem 15. 

Pro účastníky byla
připravena šampionáto-
vá soutěž mladých jezd-
ců (-S**+S**+ST**-),
družstev (-S**+S**-),
žen (-S**+ST**+ST**-)
a konečně i seniorské
mistrovství ČR (-ST**
+T**+T**-). To je z ne-
známých důvodů u nás
tvrdošíjně nazývané
mistrovstvím mužů
s dodatkem, že soutěž
je přístupna i ženám.
Jednou pro vždy by již
měl být tento český ana-
chronismus odstraněn.

XVII. roãník                       ãíslo 15 24. 7. – 6. 8. 2009

Léto plné medailí

(Pokračování na str. 2) (Pokračování na str. 5)

Seniorským mistrem ČR ve skocích pro rok 2009 se stal Jiří
Papoušek na HELP. Ten dokázal šampionátové vítězství po trium-
fu v roce 2006 (DAN 7-T) zopakovat.

Foto J. Bělohlav

Mistrovský titul ve všestrannosti získal
Lubomír Vrtek na DALLAS 1

CIC** Humpolec
Závěrečné přípravy dusilovského kolbiš-

tě v Humpolci na mezinárodní konkur
a současně i mistrovství republiky seniorů
a mladých jezdců ve všestrannosti, konané
ve dnech 10.-12. července, proběhly za
obtížných klimatických podmínek. Ty však
zřejmě neovlivnily mizivou účast zahranič-
ních jezdců a menší zájem o start ze strany
domácích aktérů tolik, jako neustále zdů-
razňovaná hospodářská krize a především
nabitý mezinárodní kalendář jezdeckých
akcí. Osvědčený pořadatel, jímž je o. p. s.
„Soutěže podkovy", tak mohl být oprávně-
ně poněkud roztrpčený. Za úvahu v tomto
směru rozhodně stojí, zda je účelné pořá-
dat na území republiky s odstupem pou-
hých tří týdnů dvoje mezinárodní závody ve
stejné jezdecké disciplíně (Pardubice
31.7.-2.8.). 

CIC** a MČR seniorů
Do soutěže CIC** se přihlásilo 16 dvojic.

Velkou Británii zastupoval v Humpolci již
„zdomácnělý" kpt. Paul Adams se dvěma
koňmi (ALGORITHM KALYNKA DU MES-
LIER) a Německo Simon Sartorius na
LIGHT MY FIRE. Ten se také ujal po dre-
zuře vedení před kpt. P. Adamsem
s ALGORITHMEM a dvojicí L. Vrtka (DAL-
LAS 1, DAVOS 1).

Když byl v krosu po pádu vyloučen
S. Sartorius a pro omyl se svým lépe si

MČR Ptýrov
Národní šampionát ve skákání je tradič-

ně nejsledovanějším mistrovstvím. Jeho
pořadatelství se ujala společnost PCT, kte-
rá vybudovala pod vedením Vladimíra Bed-
náře luxusní areál v Ptýrově nedaleko Mla-
dé Boleslavi. Areál je jezdecké veřejnosti
již dostatečně znám a po loňských problé-
mech s počasím je jedním z těch několika,
který v současnosti splňuje evropské stan-
dardy pro úspěšné pořadatelství za jakého-
koliv počasí.

Deštivý průběh jara i první poloviny léta
podpořil rozvíjené úvahy a diskuse o poža-
davcích na pořadatele šampionátu, které
se v podstatě nepřetržitě vedou po loňské
Ostravě. Stále u konce není debata, zda
opustit model střídání mistrovství Morava-
Čechy, včetně střídání areálů, a nahradit ji
dvěma či třemi místy stálých pořadatelů.
Počasí, které ale doprovázelo letošní šam-
pionát, dává za pravdu spíše těm, kteří



před závěrečným třetím kolem si
ale již museli šampionátového
koně určit.

Více prostoru
by neškodilo

Vše tedy měla rozhodnout
neděle. Počasí se umoudřilo
a protože pořadatelé nezanedbali
ani propagaci (včetně velkého bil-
boardu na mladoboleslavské dál-
nici), sledovalo vyvrcholení mist-
rovského zápolení až neskutečně
početné publikum. Přítomna byla
i Česká televize, a tak byla publi-
cita letošního skokového mistrov-
ství dokonale ošetřena.

Přes všechny superlativy, kte-
rými byl letošní šampionátový
pořadatel zahrnut, jedním nedo-
statkem trpí i ptýrovský areál.
Nová kolbiště s dokonalými povr-
chy jsou u nás, pravděpodobně
z ekonomických důvodů,  budo-
vána v rozměrech jen obtížně
umožňujícím stavitelům nějaké
techničtější kursy. To se plně
projeví především u těžkých soutěží, kde
se odborná veřejnost těší na trasy umož-
ňující posoudit, vedle skokových schopnos-
tí koní, i jezdeckou dovednost soutěžících.

Platilo to i o parkurech dvojice Jan Šíma
a Václav Drbal. Diváci tak viděli v drtivé
většině samostatné skoky po obratech,
pouze vyjímečně distance dvou překážek
za sebou.

Středočeská brambora
Nedělní program zahájili senioři druhým

kolem a i po něm zůstala na čele bezchyb-
ná trojice Jiří Luža (SHERLOCK HOLMES-
S), Jiří Papoušek (HELP) a Jaroslav Jindra
s CANON-P Max. Především tento kůň
potvrdil své vyjímečné schopnosti a sledo-
vat jeho další kariéru zůstává nadále jed-
nou z hlavních zajímavostí naší budouc-
nosti. Tato trojice byla sledována další
trojicí se součtem 4 tr. body, ve které byla
i N. Crnková po nešťastné chybě na vod-
ním příkopu.

První medaile si rozdělili týmoví jezdci.
Zde se bojovalo o všechna místa na stup-
ních vítězů v rozeskakování. O prvenství po
dvou kolech bezchybné týmy Východních
Čech 2 a Jižních Čech 1 a o bronz Severní
Morava 1 se Středočeským týmem 2 se
součtem 5 bodů.

Bramborová medaile zbyla na “domácí”
Středočechy. Z vítězství se radovalo druž-
stvo východních Čech ve složení Ludvík
Jandourek (VIGO 1), Kateřina Veselovská
(EURA), Veronika Bartošová (LUNA KÁ)
a Jiří Skřivan (KALLISTO).

Mladé zklamání
V soutěži mladých jezdců se dalo před-

pokládat, že závěrečné -ST**- bude
důkladnou prověrkou. Že však naše mladé
jezdce současnosti dělí ve výkonnosti -S-
a -ST- taková propast, předpokládal málo-
kdo. Z 16 startujících nikdo nepředvedl
výkon, který by zasluhoval zvýraznit.
V pořadí tak nezůstal kámen na kameni
a pouze tři dvojice absolvovaly s jednoci-
ferným výsledkem. Z prvenství se radovala
Kamila Kupcová na UN AMI (JK ARS Čes-
ké Budějovice) před Lubošem Kozákem na
DUEL 2 (JK Caletto) a Erikou Černou s LE
GRAND ROCCO (Stáj Málek).

Soutěž žen byla o malinko lepší. I zde
nastoupilo k závěrečnému klání 16 dvojic.
Nulu sice diváci opět neviděli, ale koneč-
nou vítězku Natáli i  Roučkovoui na
AHORN-T (JK Tarpan) od ní dělily pouze
dva body za čas. Ještě lepší byla Veronika
Doležalová na SIR BENTO (SK Olympia),
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Dokončení ze str. 1

Ptýrov
V jezdeckém sportu soutěží ženy a muži
společně a šampionáty kopírují pouze
věkové kategorie. Soutěž žen je, stejně
jako v jiných státech, pouze nestandardní
vloženou soutěží. Ta plní především
vstřícnou společenskou povinnost k, v jez-
deckém sportu, převládajícím ženám
s nižší sportovní výkonností.

Zahájení s nulami
Všechny mistrovské soutěže zahájily

v pátek prvními koly. Všechny soutěže byly
zároveň i otevřenými závody. Jak mistrov-
ské, tak otevřené soutěže byly velmi sluš-
ně dotovány a pořadatelé zajistili pro jezd-
ce téměř 350 000,- Kč.

Od prvního dne to vypadalo s šampioná-
ty velmi dobře. Nížší úroveň zvládali jezdci
ve všech kategoriiích suverénně a na čele
všech kategorií byla skupina bezchybných
dvojic. I druhý den, bez ohledu na nepřízeň
počasí, se zdálo, že boje o medaile budou
velmi tvrdé. Na čele soutěže mladých jezd-
ců byla čtveřice bezchybných, kompletní
nulu měly i dva týmy a pouze v ženách se

Mezi seniory se v Ptýrově objevila i junior-
ka Nathálie Crnková na CONGO KING
AgramM. Od zisku medaile ji dělil krůček.

nulou pyšnila jen Lenka Matunová na ORI-
DO Suprachor (JK Hlaváč), těsně však sle-
dována Natálií Roučkovou s AHORN-T (JK
Tarpan) s jediným bodem.

Juniorka proti seniorům 
Jak již bylo řečeno, druhé kolo seniorské-

ho šampionátu bylo ze soboty přeloženo
na nedělní ráno. Tato soutěž však přinesla
do historie českého i československého
jezdectví doposud nevídanou kuriozitu.
Poprvé v historii se na start vedle seniorů
postavil junior. Byla jím u nás v juniorské
kategorii dlouhodobě výkonnostně nejod-
vážnější Nathálie Crnková na CONGO
KING AgramM z JK Bost. Druhou jezdkyní
na startu pak byla i Zuzana Zelinková. Obě
byly po prvním kole ve skupině dvanácti
bezchybných.

Ve všech kategoriích mohli první dvě
kola absolvovat jezdci na dvou koních,

Foto K. Návojová

Po dva dny trápilo v Ptýrově počasí (Aleš Opatrný)

která předvedla snad nejlíbivější parkur
soutěže -ST-. SIR BENTO je stále úžas-
ným koněm a jeho pohyb po parkuru byl
velmi krásným zážitkem.

Soutěž si ale užila i zlatá Natálie Rouč-
ková, která tak po zisku titulu v roce 2008
mezi mladými jezdci, pokračuje ve sběru
zlatých medailí i v seniorské kategorii.
Radost a uznání si tak zasloužil i neúnavný
majitei stáje v Odolena Vodě Vladimír Hrn-
čiar.

Jediná chyba od zlata dělila Lenku
Matunovou na stále ještě dobrém ORIDO
Suprachor (JK Hlaváč) a bronz si odnesla
Lenka Gladišová na IRRAS (JK Gladiš).

Chvála Ptýrovským
Soutěž seniorů otevřel Jiří Luža na

RONALDO-S. Ten zvládl kurs bez chyby
a výkon dalšího excelentního koně v poli
startujících RONALDO byl přerušen pouze
chybou rozhodčích. Ti omylem zazvonili
v momentě, když Jiří Luža náhodně pobořil
míjející překážku v domnění, že došlo
k zastavení. Omyl byl napraven, Jiří Luža

Natálie Roučková na stupních vítězů

Foto K. Návojová
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neshodil ani poslední skok a na
kontě prvního startujícího se
objevila nula. Nikdo v té chvíli
netušil, že ze zbylých 13 startují-
cích se již povede pouze novému
mistru ČR Jiřímu Papouškovi na
HELP (JO Srnín). V otevřené
soutěži ale zvítězil Jiří Luža.

V napínavém boji o nejvyšší
příčky absolvovaly čtyři dvojice
s jedinou chybou. Byl mezi nimi
znovu Jiří Luža, tentokrát se
svým šampionátovým SHER-
LOCK HOLMES-S a opět skvělý
Jaroslav Jindra a CANON-
P Max. Tito dva jezdci se se
součtem 4 tr. bodů rozeskakovali
o stříbro, ale úspěšnější byl i zde
bezchybný Jaroslav Jindra.

Čtvrté místo zbylo na Ludvíka
Jandourka s CASIO Karsit.
O páté se  pak rozdělili Aleš
Opatrný (TITAN R.S.) a Nathálie
Crnková (CONGO KING
AgramM)  s celkovým součtem
12 tr. bodů. Jakkoliv je pátá seni-
orská příčka pro juniorskou jezd-
kyni obrovským úspěchem, byla
současně i zklamáním. Velkole-
pě skákájící CONGO by si
zasloužil medaili a nebylo k ní
daleko.

A pak j iž přišlo na řadu
poslední dekorování a na stup-
ních vítězů nechybělo šampaň-
ské. Tečkou za šampionáty byly dnes již
tradiční přikrývky pro vítěze a sponzorské
věcné ceny od firmy Stanislava Hakra Equ-
iservis. Pohostinnost pořadatelů a krásnou
atmosféru šampionátu doplnily i ceny firmy
Equiservis pro ošetřovatele vítězných koní.

Cyril Neumann 
Výsledky: pátek -S**- otevřená soutěž (48) 1.

Skřivan - KALLISTO (Stáj Manon), 2. Motygin -
ZOE DE LIEBRI Z (JK Všetice), 3. Šoupal - COR-
NADA-K (Equiteam), 1. kolo ženy (26) ex equo 15
x 0, 1. kolo ml. jezdci (24) ex equo 8 x 0, -ST**-
otevřená soutěž (21) 1. Vondráček - ARGON
(Vondráček), 2. Skřivan - RYTMA CaC Leasing
(Litomyšl). 3. Eim - GENIUS Lysák (Tlumačov), 1.
kolo mistrovství ČR (25) ex equo 12 x 0

sobota -S**- otevřená soutěž (28) 1. Mayer -
CONSTANZE (JS Ohrazenice), 2. Motygin -
ZOE DE LIEBRI Z (JK Všetice), 3. Skřivan -
KALLISTO (Stáj Manon), 2. kolo ml. jezdci (23)
1. Luboš Kozák - DUEL 3 (JK Caletto), 2. Martin
Škuta - PAPILION L Beskydské reality (Škuto-
vá), 3. Mikulková - EX CALIBUR Wepol (Karsit),
4. Černá - LE GRAND ROCCO (Málek) - všichni
součet 0, 1. kolo družstva (15) 2 x 0 ex equo 1.
Jihočeská oblast 1, Východočeská oblast 2, 3.
Středočeská oblast 2 - 1 bod, -ST**- otevřená
soutěž (13) 1. Matunová - ORIDO Suprachor
(JK Hlaváč), 2. Roučková - AHORN-T (JK Tar-
pan, 3. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš), ženy 2.
kolo (23) 1. Matunová - ORIDO Suprachor (JK
Hlaváč) - 0 bodů, 2. Roučková - AHORN-T (JK
Tarpan) - 1 bod, 3. ex equo Krajníková -
CIKÁDA (Accom Praha), Gladišová - IRRAS (JK
Gladiš), Holíková - FABIENNE 1 (Dani Zbožni-
ce) - 4 body.

neděle -T**- otevřená soutěž (18) 1. Luža -
SHERLOCK HOLMES (Schneider), 2. Papou-
šek J. - HELP (Srnín), 3. Jindra - CANON-
P Max (Jindra), 2. kolo mistrovství ČR (25) ex
equo 1. Luža - SHERLOCK HOLMES (Schnei-
der), Papoušek J. - HELP (Srnín), Jindra -
CANON-P Max (Jindra), -S**- otevřená soutěž
(30) 1. Luža - LAND REBEL-S (Schneider), 2.
Mayer CONSTANZE (JS Ohrazenice), 3.
Buben - IRON 1 (Buben), 2. kolo mistrovství
ČR družstva -S**+S**- (15) 1. Východní Čechy
2, 2. Jižní Čechy 1, 3. Severní Morava 1, -ST**-
(16) 1. Roučková - AHORN-T (JK Tarpan), 2.
Gladišová - IRRAS (JK Gladiš), 3. Fialka - AL
CAMPO (JK Mustang), 3. kolo mistrovství ČR
ml. jezdci -S**+S**+ST**- (23) 1. Kupcová - UN
AMI (Čes. Budějovice), 2. Kozák - DUEL 1 (JK
Caletto), 3. Černá - LE GRAND ROCCO
(Málek), 3. kolo mistrovství ČR ženy -
S**+ST**+ST**- (23) 1. Roučková - AHORN-
T (JK Tarpan), 2. Matunová - ORIDO Supra-

chor (JK Hlaváč), 3. Gladišová - IRRAS (JK
Gladiš), -T**- otevřená soutěž (13) 1. Luža -
RONALDO-S (Schneider), 2. Papoušek J. -
HELP (Srnín), 3. Jindra - CANON-P Max (Jind-
ra), 3. kolo mistrovství ČR -ST**+T**+T**- (25)
1. Papoušek J. - HELP (Srnín), 2. Jindra -
CANON-P Max (Jindra), 3.  Luža - SHERLOCK
HOLMES-S (Schneider).

Trojice nejlepších mladých jezdců zleva: Luboš Kozák,
mistryně Kamila Kupcová a Erika Černá

Pokračování ve
Strakonicích

Český skokový pohár pokračuje ve
dnech 31. července až 2. srpna Velkou
cenou Strakonic. Chybět nebude opět vlo-
žená soutěž s kajakem a komfort diváků
zvýší velká plazmová televize. Pro jezdce
na kolbišti Pod strakonickým hradem je při-
praveno celkem cca 250 000,- Kč. Podrob-
nosti na www.ceskyskokovypohar.cz

HYGIENICKÉ STELIVO 
PRO KONĚ

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220 

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Více noblesy!
Je všeobecně známo, že projev hlasatele

může jezdecké závody učinit velmi zajímavým
nebo dosti nudným zážitkem, anebo může
v návštěvnících zanechat značně rozpačitý
pocit. A právě tak na mne zapůsobil výkon
hlasatele při mistrovství ČR ve skákání v Ptý-
rově. Jeho snaha o estrádní až diskotékový
projev snižovala význam vrcholné jezdecké
soutěže. Jistě mnozí vzpomněli na vysoce
odborný a kultivovaný projev ing. Pellara, kte-
rý vždy vrcholnou jezdeckou akci doprovodil
nejen věcným komentováním sportovních
výkonů, ale učinil ji velmi zajímavou a přínos-
nou i z chovatelského hlediska uváděním
původů koní a jejich výstižným zhodnocením.
Jezdecké soutěže, a především ty vrcholné,
jsou nejen sportovním svátkem, ale i význam-
nou chovatelskou událostí. A její úspěch zále-
ží především na erudici hlasatele.

Poněkud rozpačitě na mne zapůsobil
i „novátorský" způsob dekorování nejlepších
jezdců, doprovázený vzájemným se krope-
ním šampaňským na stupních vítězů. Jez-
decký sport není formule 1!

Zachovejme jezdeckému sportu potřeb-
nou noblesu, která při vší komercionalizaci
i dnes je tím, co by mělo činit tento sport
jedinečným mezi ostatními sporty! Když
jsem před lety obnovil Velkou cenu Podě-
brad, požádal jsem tehdejšího starostu měs-
ta o záštitu nad těmito závody. On to nejpr-
ve odmítl s tím, že sportu nefandí. Nakonec
však záštitu přijal a při projevu k jezdcům
a funkcionářům závodů na slavnostním
večírku řekl, že je rád, že poznal tento jedi-
nečný sport, kde se smeká klobouk, jezdí se
v bílých rukavicích a kde není místo pro pri-
mitivní vulgarismus. Usilujme tedy o to, aby
si tento krásný sport zachoval svoji aristo-
kratickou noblesu, přestože doba této tradič-
ní hodnotě nepřeje. V naší době totiž mnohé
hodnoty zplaněly, nepřispívejme ke zplanění
tradiční hodnoty jezdeckého sportu i my! 

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Názor redakce
Názor Jaroslava Staňka je na základě

některých zkušeností z našich kolbišť opráv-
něný. I ve zpravodaji Jezdec se snažíme
úbytek jezdecké noblesy mírnit a nejednou
jsme kritizovali moderátorské provokování
publika, které z kolbiště dělalo spíše fotbalo-
vé utkání, a pro koně nemilosrdné prostředí.

Na druhé straně je moderní doba. Naším
úkolem je noblesu nejenom zachovávat, ale
nebát se ji i osvěžit. Tentokrát se mi nezdálo,
že by jak moderátoři, tak pořadatelé, takový
přísný pohled zasluhovali. A sprcha šampaň-
ského byla drtivou většinou vnímána jako
veselé uvolnění po nervy napínajících bojích.

Připomínka k chybějícím chovatelským
údajům je však oprávněná. Dnes již však
nepatří moderátorovi, ale systému startovních
listin. Běžným standardem startek důležitých
závodů je kompletní informace o původu, stá-
ří, plemenné příslušnosti i majitelství koně.
Nechápu, proč tyto informace, nedokáže pro-
gram ČJF, divákům zprostředkovat. C.N.

Středoevropský
pohár 

Dne 8. července se sešli v Bratislavě
zástupci všestrannosti z Polska, Sloven-
ska, České republiky, Maďarska
a Rakouska. Za ČR se zúčastnili předse-
da komise všestrannosti Ing. A. Klauz a
J. Grodl.

Seriál závodů Středoevropského pohá-
ru všestrannosti se bude skládat z pěti
závodů, po jednom v každé zemi. První
kvalifikační kolo se uskuteční v dubnu
2010 v Pardubicích. V uspořádání finále
se jednotlivé státy budou střídat, v roce
2010 se bude konat na Slovensku v Motě-
šicích. 

Soutěžit se bude ve třech kategoriích:
I. kat.- pony, děti a pětiletí koně budou
soutěžit na úrovni st. Z-ZL, II.kat.- junioři
a šestitiletí koně budou soutěžit na úrovni
L, III.kat. - mladí jezdci, senioři budou sou-
těžit na úrovni CNC *

V každé kategorii může země sestavit
družstvo. Bodové hodnocení a přesný
kvalifikační klíč pro postup do finále stano-
ví organizační výbor na svém dalším
zasedání. D. Diringerová



Šesté kolo
Meydan Superligy
zavítalo do švéd-
ského Falsterbo.
Na parkur si pořa-
datelé pozvali nej-
frekventovanější-
ho současného
stavitele Franka
Rothenbergera
z Německa a udě-
lali dobře. Na po-
měrně velkém

kolbišti stál velmi zajímavý kurz, na kterém
museli být i staří rutinéři ve střehu od startu
do cíle. Těžká byla řada s vodním příko-
pem, stacionátou a oxerem a problém byl
na trojskoku složeného ze stacionáty
a dvou mohutných oxerů následovaném
dalším vratkým kolmým skokem. Strašá-
kem byl závěrečný dvojskok s masivním tri-
pelbarem  a stacionátou s bazénkem. 

Další den hrůzy si prožili Italové, pro kte-
ré jsou superligové parkury zjevně nad
jejich síly. První z nich, Giovanni Principi,
shazoval jeden skok za druhým a měl už na
kontě 46 bodů, když zastavil v závěrečné
řadě, po opětovném najetí to zopakoval
a byl definitivně vyloučen. Druhý jezdec měl
přijatelných třináct bodů, třetí však třicet čty-
ři a poslední dvacet pět. Před branami dru-
hého kola zůstali tentokrát i Belgičané, když
dvacet čtyři body na postup nestačily.

Z prvního místa postupovalo Švýcarsko
(5), o chybu zpět byli Švédové spolu s Iry
(9), Francie měla dvanáct, Angličané spolu
s Holanďany třináct, Američané s Němci
šestnáct bodů. 

Druhé kolo převálcovali Irové, když tři šli
bez chyby a s celkovými devíti body zvítězi-
li. Do posledního jezdce si mysleli na roze-
skakování i Švédové, ale Rolf-Goran
Bengtsson s nezkušenou klisnou KIARA LA
SILLA udělal pět bodů, a tak byli domácí
spokojeni s druhým místem (14). Švýcarům
se nepodařilo zopakovat výsledek z prvního
kola a na konec spolu s Francouzi obsadili
třetí příčku (17). Pátí byli Britové spolu
s Holanďany (21), sedmé USA (28) a osmé
Německo, kterému se stále nedaří zalepit
díry po distancovaných jezdcích (29). 

Vítězné Irské kvarteto startovalo ve slo-
žení Cameron Hanley  - SIEC LIVELLO
(Limbus) 5/0, Darragh Kerins - NIGHT
TRAIN  0/0, Capt David O'Brien - KILTO-
OM (Cajetano) 9/13, Denis Lynch - LANTI-
NUS (Landkönig) 4/0. 

Diváci viděli patnáct čistých parkurů, ale
jen dvěma jezdcům se podařilo přejít obě
kola bez chyby. Kromě zmíněného Ira Dar-
ragha Kerinse, jím byl ještě Olivier Guillon
(FRA) na LORD DE THEIZE.

Pořadí Superligy: 1. Francie  (36.5), 2. USA
(36), 3. Švýcarsko (28.5), 4. Holandsko (27.5), 5.
Německo (26), 6. Irsko (21.5), 7. Švédsko (18), 8.
Belgie (16.5) a na sestupových příčkách jsou
v tuto chvíli 9. Velká Británie (13.5) a 10. Itálie (4).

Před námi jsou už jen dvě závěrečná kola
a ta budou ještě hodně napínavá. Itálii by pro
příští sezónu mohl zachránit asi jenom
zázrak, ale o osmou nesestupovou příčku
bude ještě velká bitva. Dá se očekávat, že jak
v britském Hicksteadu, tak i irském Dublinu se
oba hostitelské týmy před domácím publikem
vypnou k mimořádným výkonům, a tak Belgi-
čané ani Švédové nemají nic jistého.
Kompletní výsledky naleznete na:
www.falsterbohorseshow.se

ZE ZAHRANIČÍ ZE ZAHRANIČÍ

Ve Falsterbo zvítězilo Irsko
GCT Estoril

V sobotu 11. července viděli návštěvníci
jezdeckého areálu v portugalském letovis-
ku Estoril napínavou podívanou. Ambicióz-
ní rekreační oblasti, kde se jezdí automobi-
lové závody Formule jedna a která je
vyhlášená skvělými podmínkami pro golf,
tenis, jachting a v neposlední řadě také pro
jezdectví, se podařilo nashromáždit do
hlavní soutěže neuvěřitelnou dotaci ve výši
400 tisíc EUR ( asi 10,8 mil. korun). Auto-
rem parkuru, jako zatím ve většině konkúrů
Global Champions Tour, byla  současná
světová stavitelská jednička Frank Rothen-
berger a k jeho práci je třeba poznamenat,
že první kolo bylo pro zúčastněnou konku-
renci přece jen poněkud snazší. Ze čtyřice-
ti čtyř účastníků, jich třiadvacet překonalo
kurz bez chyby a dalších dvanáct mělo jen
čtyři body. Do druhého kola místo obvy-
klých osmnácti postoupili všichni bezchyb-
ní, a přesto mezi nimi chyběla některá vel-
ká jména. Na štítě zůstali Alvaro Miranda,
Daniel Deusser, Jesica Kürten, Edwina
Alexander, Ludger Beerbaum, Kevin
Staudt, Gerco Schröder, Thomas Früh-
mann a další.     

Zato parkur druhého kola byl naopak
velmi obtížný. Problémy dělala řada, dvoj-
skok oxer - stacionáta, pět dlouhých cvalo-
vých skoků k vodnímu příkopu a na pět

krátkých „oblíbený" kolmý skok. Obtížný byl
i trojskok s následným závěrečným oxerem
a na hraně byl i časový limit. I zkušení
jezdci začali kupit chyby a v kombinacích
bylo vidět několik zastavení. John Whitaker
a Cian o Connor se dokonce ocitli na zemi.
Přes druhé kolo se s nulou, i když to tak
dlouho nevypadalo, dostala čtveřice jezd-
ců. Nezvykle rozvážnou jízdou byl nakonec
v rozeskakování jediným bezchybným
holandský olympionik Leopold van Asten
s 10letou bělkou VDL GROEP SANTANA
B (Mr. Blue) a za vítězství si odvezl 136
tisíc EUR. Jednu chybu udělala švýcarská
amazonka Clarissa Crotta s málo známým,
10letým belgickým ryzákem WEST SIDE
V MEERPUTHOEVE (Baloubet du Rouet)
a i za druhé místo byla úžasná dotace ve
výši 81 tisíc. Stejně neznámého koně před-
stavila i domácí Luciana Diniz a sice
12letého oldenburského ryzáka AS-TARO
(Azett). K velkému zklamání publika však
shodila dva skoky a skončila třetí (51.000).
Nováčkem na této úrovni je i kůň druhého
ze švýcarských reprezentantů Daniela
Ettera, 9letý hanoverán ADMIRABLE
(A Junge Prince) a možná proto udělal
v rozeskakování čtyři chyby. Šek na 29
tisíc EUR (783 tisíce Kč) ale byl za čtvrtou
příčku určitě dostatečnou náplastí. Příští
kolo bude na přelomu měsíce v Rio de
Janeiru.
Kompletní výsledky naleznete na:
www.globalchampionstour.com

Václav K. Dvořák

CAI-A Nebanice
Do Nebanic se k mezinárodním závo-

dům letos sjelo ve dnech 17.-19. července
20 jednospřeží, 17 dvojspřeží a 12 čtyř-
spřeží. Nechyběli ani pony se dvěma čtyř-
spřežími a šesti dvojkami. Mezi nimi byla
jedinou zástupkyní ČR M. Pospíšilová.

Nejvýznamnější konkurence byla letos
v jednospřežích. Nechyběl loňský vítěz
Světového poháru Polák B. Kwiatek. Ten
zatím letos pouze vítězí a je na nejlepší
cestě titul obhájit. Zajímavé navíc je, že
téměř pokaždé startuje s jiným koněm
a s každým je schopen porazit celou kon-
kurenci.

Drezura
Z jezdců čtyřspřeží zavítal do Nebanic již

poněkolikáté dvojnásobný mistr světa Wer-
ner Ulrich (SUI). Pro domácí diváky bylo
potěšující, že sice vyhrál drezuru, ale byl
těsně stíhán J. Nesvačilem sen. (Favory
Benice). Ten na něho ztratil pouhé dva
body. Dalším naším jezdcem, který držel
s mistrem světa krok, byl P. Vozáb (NH)
s 3,59 bodovým odstupem.

Naši jezdci jednospřeží v drezuře příliš
nebodovali. Pouze Jan Exnar (Favory
Team Benice) se dokázal osmou pozicí
vklínit mezi lepší polovinu.

Ve dvojspřeží si nejlépe vedl za Sloven-
sko startující Josef Hrouda, následován
Jiřím Nesvačilem ml. Je důležité zmínit, že
v drezuře dvojspřeží si Češi vedli o pozná-
ní lépe. Na dalších místech se umístili prá-
vě naši mladí jezdci (Gossl, Soukup, Bar-
ták), kterým je umožněno tréninkově
spolupracovat s H. Rueschlinem (SUI) a na
předvedení koní je to opravdu znát.

Jezdci dvojspřeží měli v Nebanicích
zároveň poslední možnost kvalifikovat se
na mistrovství světa, které se koná 20.-
23.8. v Kecskemetu.

Maraton
Maraton byl poznamenán letošní nepříz-

ní počasí. Těsně před začátkem maratonu
byl pro náhlé zvýšení hladiny zrušen tradič-
ní průjezd Ohří. Celý maraton ale prováze-
ly další organizační nejasnosti, protože od
středy do soboty byla trať několikrát měně-
na a upravována. Na úpravy dohlížel svě-
toznámý rozhodčí Ge Koenig (NED), který
byl v Nebanicích technickém delegátem. 

Přes nepřízeň počasí si jezdci s marato-
nem poradili celkem bez problémů. V jed-
ničkách byl nejlepší B. Kwiatek, druhým
místem zachraňoval české barvy P. Drbo-
hlav s koněm RADAN.

V párech jsme na tom byli opět o pozná-
ní lépe, jelikož v terénu zvítězil L. Jirgala,
druhá skončila s původně českými koňmi
S. Leibetseder (AUT) před třetím J. Nesva-
čilem ml (NH).

Ve čtyřspřeží předvedl vozatajský kon-
cert J. Nesvačil st. a zaslouženě odsunul
na druhé místo W. Ulricha a na třetí L.
Weinmayera (GER). 

Soutěž pony patřila zahraničním jezd-
cům. Ve čtyřkách vyhrál M. Ritter (GER)
a v párech T. Tischer (GER). Monice
Pospíšilové se tentokrát v terénu nedařilo
a obsadila 5. příčku. Naopak zabodovala
v parkuru. To, že je její silnou disciplínou,
potvrdila prvním místem. 

Parkur 
Ostatními kategoriemi parkur příliš neza-

míchal. Josef Hrouda (SVK) čistou jízdou
potvrdil svoji první pozici a celkově zvítězil.
Druhé místo vybojoval Jiří Nesvačil, třetí
dokončila S. Leibetseder (AUT) a čtvrtý
Ladislav Jirgala (Albertovec).

První místo v jednospřeží uhájil s přehle-
dem již v úvodu zmiňovaný B. Kwiatek
před G. Hesslo (SWE) a svojí sestrou
Veronikou. Z našich zástupců byl nejlepší-
Jan Exnar na 8. místě.

Největší drama jsme ale prožívali na
závěr parkuru čtyřek. Jiří Nesvačil sen.
nastupoval po dvou dnech na vedoucí
pozici, ale mohl si dovolit pouze jedno
shození. Shození přišlo již na šesté pře-
kážce, a tak zbývající část parkuru byla
infarktová. Další chyby se však nekonaly,
takže si Jiří Nesvačil odvezl z Nebanic kov
nejcennější. Druhý dokončil W. Ulrich SUI
a bronz putoval do Německa zásluhou L.
Weinmayera. 

Kdo na světový šampionát? 
V Nebanicích komise spřežení vybrala

i jezdce dvojspřeží, které navrhne výkon-
nému výboru k účasti na mistrovství světa.
Jsou jimi J. Nesvačil jun., L. Jirgala, A.
Soukup a náhradníkem je T. Jelínek.

Jaroslav Pavel

JK VÚŽV Uhříněves 
nabízí boxové ustájení 

v Praze 10 – Uhříněvsi s jízdárenským
vybavením a v dosahu MHD.

Tel.: 604 329 689
731 650 850



mi body za čas. V závěrečný den soutěže si
však vedla bohužel z třínáctky startujících
nejhůře, neboť konto ELÁNA 2 zatížila 16 tr.
b. a konto DANA 10 dokonce 24 tr. b. Jen
jedna chyba na parkuru potvrdila  jasné
vítězství  M. Příhody s GOMGOU 1 v obou
soutěžích. Na 2. místě v soutěži CCI* skon-
čil junior  T. Konečný s NAJDY a na 3. stu-
pínku I. Baďurová na BOUNTY AMADEUS
(2. místo v MČR-YR). Bronzovou medaili
v mistrovské soutěži vybojovala B. Žáčková
na FREY.

Rámcové soutěže
V soutěži stupně -L- (15) se po drezuře

ocitla v čele J. Vobořilová s BERRY NICE.
Po její diskvalifikaci na trati krosu se pro-
pracoval do vedení Ing. P. Vaněk se SINE-
TASEM, těsně sledovaný J. Hatlou na
EILEEN 1. I tři chyby na parkuru stačily
nakonec J. Hatlovi k udržení 2. místa.
P. Vaňka totiž i přes dvě shození připravilo
o jisté vítězství až „bloudění" na parkuru.
Když se dva perou, třetí v pořadí se směje.
Prvenství připadlo M. Šil lerové na
LA GRANDER.

Soutěž stupně -ZL- (23) obohatila svou
účastí, ale ne tak již výkonem, Rakušanka
M. Appelz na SPACE JET. Po krosu vykrys-
talizovala ve vedení s nepatrnými bodovými
odstupy (jedné chyby na parkuru) pětice
jezdců (jezdkyň) v čele s J. Holcem se
SERŽETOU. Z vítězství se nakonec radoval
P. Myška na JAMIN. Dále viz výsledky.

Šance pro Evropu
Humpolecký šampionát potvrdil, že jas-

nou jedničkou v kategorii mladých jezdců
je v současnosti M. Příhoda. Druhou kvali-
fikaci splnila B. Žáčková - FREY. Z ostat-
ních zaujala především I. Baďurová -
BOUNDY AMADEUS a naopak zklamala
P. Pejřilová.

Z DOMOVAZE ZAHRANIČÍ

CIC** Humpolec

Největší naší nadějí pro blížící se ME ml.
jezdců ve všestrannosti je Miloslav Přího-
da. Na GOMBA se stal i mistrem ČR.

stojícím koněm i kpt. P. Adams, okupoval
čelo soutěže L. Vrtek v prohozeném pořadí
koní (DAVOS 1, DALLAS 1). Na 3. místě
figurovala R. Dvořáková s DAMONEM 2.
Kros dokončilo puze 8 dvojic. Po odstoupe-
ní J. Vobořilové s PRESTIGE 1 došlo
k nebývalé sérii pádů následujících pěti
startujících, jež se však naštěstí obešly bez
závažnější újmy na zdraví jezdců i koní.
Těžká půda zapříčinila, že pouze L. Vrtek
s DAVOSEM 1 nebyl penalizován za pře-
kročení optimálního času.

Skokovou zkoušku, k níž byl připuštěn
DAVOS 1, absolvovalo jenom 6 dvojic.
Nejlépe si vedl M. Příhoda s OSWALD se
4 tr. b., hodnocený pouze v soutěži CIC**
na konečném pěkném 3. místě. L. Vrtek
a R. Dvořáková šli parkur shodně za 8 tr.
b., takže na vedoucích pozicích nedošlo ke
změně. Bronzovou medaili v mistrovské
soutěži seniorů získal R. Heidenrech s TIK-
SI. L. Vrtek se stal seniorským mistrem
republiky ve všestrannosti na DALLAS 1 již
podruhé, když první titul získal v roce 2007.

CICI* a MČR mladých jezdců
Soutěž CIC* (15) byla pouze domácí zále-

žitostí. V jejím rámci bojovalo současně i
o titul mistra republiky mladých jezdců sedm
dvojic. Po drezuře se ujal vedení M. Příhoda
na GOMBA 1 před J. Hatlou se SECOND
SUPREME. M. Příhoda si udržel vedení i po
krosu, neboť mnohými favorizovaný J. Hatla
zaznamenal pád hned na čtvrté terénní pře-
kážce. Pád Bc. J. Grodlové s HAŠIŠEM na
skoku do „Máchova jezírka" si vyžádal krát-
ké ošetření jezdkyně v nemocnici. Fyzickou
připravenost svých koní DANA 10 (2. po kor-
su) i ELÁNA 2 (7. po krosu) a současně
správný odhad tempa prokázala P. Pejřilo-
vá, která jako jediná nebyla zatížena trestný-

Z juniorů podal uspokojivý výkon
T. Konečný - NAJDY (splněná 2. kvalifika-
ce). Svoji výkonnost prokázala 4. místem
v CIC* již kvalifikovaná A. Makovská -
GOLDIE 1.

Konečnou nominaci na ME juniorů a mla-
dých jezdců ve všestrannosti zřejmě ještě
ovlivní zejména výsledky z mezinárodního
konkuru a mistrovství republiky jniorů v Par-
dubicích. Lze však očekávat, že rozhodnutí
o rozsahu naší účasti na evropském šampi-
onátu proběhne v kontextu s hodnocením
a závěry vystoupení našich juniorů na mist-
rovství ve skocích. Miroslav Svozil

Sabina Erbeková - JOHANKA (autor: )

Třikrát v zahraničí
Naši jezdci se zúčastnili na konci června

a v červenci i tří mezinárodních závodů.

CIC* Holzerode
O víkendu 27. - 28. června startoval

Jaroslav Hatla s WESTWINDS DIEGO při
CIC* v německém Holzerode. Po průměr-
né drezuře přidal jen 4 trestné body na
parkuru a celkově dokončil na 17. místě.

CIC* Nagykanisza
O týden později (3. - 5. 7.) odjela počet-

nější skupina  koní do maďarského středis-
ka Nagykanizsa. Tyto závody byly dalším
stupněm přípravy pro ME ve Waregemu.

Na čtyři české jezdce čekal úplně nový
cross, jeho autorem byl Karl Paar (AUT),

Foto Andrássy Zoltán

Foto J. Bělohlav

který je českým jezdcům dobře znám. Ješ-
tě známější byla hlavní rozhodčí Joanne
Dominová, která nyní žije ve Skotsku.
Vysoká vlhkost a neustáté průtrže mračen
provázely jezdce a koně po celou dobu
soutěží. Obtížnost tak komplikoval přede-
vším těžký terén. Stavitelé však soutěžící
nijak nešetřili a ve všech úrovních byl velmi
obtížný i parkur (většinou 13 - 16 skoků
a max. povolené míry). O jeho obtížnosti
svědčí skutečnost, že v CIC** se jej nikomu
nepodařilo překonat bez chyby.

V soutěži CIC* startoval za ČR jen Mar-
tin Maivald na ILJA a v konkurenci osmi
jezdců skončil na druhém místě. Všichni
naši ostatní jezdci zvolili soutěž CIC2*.

Celkem jich zde nastoupilo šest.  Nejlé-
pe se vedlo Sabině Erbekové s JOHANKA.
Ta si, po vydařeném startu v Laintalu
(AUT), připsala na své konto další úspěch.
S výsledkem 71,5 tr. b. a skončila  celkově
na 3. místě. Za ní se seřadili další Češi: 4.
M. Majvald - HARWY (72.3 tr.b. ), 5. P.
Veselovský - MONARCHA (84.9 tr.b.), 7. J.
Machovec - ALNAKI ( 88.8 tr.b.). S. Erbe-
ková měla se svým druhým koněm SUN
SHINE CEMRIT jedno zastavení v crossu
a skončila celkově na 11. místě.

Nepříjemným zážitkem bylo zranění
koně LARGO, kterému steward při průcho-
du vyznačených prostorem pustil pásku
ohrazení mezi zadní nohy, o kterou se
pořezal natolik vážně, že nemohl do cros-
su nastoupit. S. Erbeková a J. Machovech
tak splnili první část kvalifikace na ME. 

Dalším startem obou mladých jezdců
budou Pardubice, kde se spolu s P. Pejřilo-
vou a B. Žáčkovou pokusí splnit kvalifikační
limity v soutěži CCI**. D. Diringerová

CIC** Feldbach
O dva týdny později, ve dnech 17. - 19.

července se čeští jezdci zúčastnili závodů
v rakouském Feldbachu. Špatné počasí

a velice těžký terén znamenaly buď penali-
zace za čas nebo odstoupení velkého
množství dvojic.

Mezinárodní soutěže CIC** se účastnila
poze Sabina Erbeková na SUNSHINE
CEMBRIT. Po dobré drezuře ale nasbírala
v terénní části penalizaci za čas a nepříliš
byl povedený i parkur. Celkově tak naše
dvojice obsadila sedmé místo z osmnácti
startujících.

V národní soutěži -L**-, startovala Gabri-
ela Slavíková s OSTRICO a ERUPCE
a Marcela Šedá na CAMELOT. Obě zajely
průměrnou drezuru, v terénní části byli
ERUPCE a CAMELOT nejlepší, OSTRICO
inkasovala 20 trestných bodů na překáž-
kách a další za čas. Bohužel, i zde byl par-
kur pro obě jezdkyně na ERUPCE
a CAMELOT pohromou. Velké množství
trestných bodů zavinilo propad na zadní
místa. Na nejlepší umístění tak nakonec
dosáhla OSTRICO, která měla na parkuru
jen 4 trestné body. Soutěž dokončilo sedm
z třinácti účastníků.
Kompletní výsledky na 
www.vsestrannost.cz Z. Šedá

Blíží se CCI***
Nejtěžší soutěž všestrannosti vypisova-

ná v ČR se blíží. Pardubické CIC*** se
koná ve dnech 31. července - 2. srpna.
V letošním roce došlo k redukci programu
a pořadatelé opustili po dvakrát vypsanou
soutěž CCIO, při které byla hodnocena
i soutěž národních týmů. I tak byli před
datem konečné uzávěrky k soutěžím při-
hlášeni jezdci z více jak deseti evropských
států a celkově očekávají pořadatelé okolo
120 koní (cca 25 dvojic pro soutěž CIC***,
kterou za ČR absolvuje i náš nejúspěšnější
mladý jezdec M. Příhoda na OSWALD).

(Pokračování na str. 6)

Dokončení ze str. 1



REPORTÁŽE SPORT

Sportovní 
kalendáfi

24.-26.7. Heroutice ZM-L + pony
25.7. Praha Gabrielka Z-L
25.7. Starosedlský Hrádek ZM-L
25.-26.7. Ptýrov Z-ST
25.7. Kutná Hora Z-L
25.-26.7. Mažice ZM-S
25.-26.7. Bernartice ZM-S
25.7. Děčín Z-L
25.7. Hrádek u Pardubic Z-S
25.7. Litomyšl ZM-L
25.-26.7. Mikulov D/Z-T KMK
25.-26.7. Trojanovice Z-S
25.7. Cheb Z-S
25.-26.7. Karlovy Vary S. Role D/L-TT
25.7. Štoky ZM-L
25.7. Okřešice ZM-L
26.7. Spojil Z-ZL + pony
26.7. Kozlovice OM-R
29.7. Litomyšl ZL-S
30.7.-2.8. Kladruby n. Labem A/T MČR
31.7.-2.8. Strakonice Z-T ČSP
31.7.-2.8. Pardubice

CIC *, CCI**, CIC*** MČR jun.
1.8. Nymburk Komárno ZM-S
1.8. Židovice Z-S
1.8. Brno Žebětín D/Z-S
1.-2.8. Rudná ZM-S
1.-2.8. Mikulov D/Z-ST
1.-2.8. Otice Z-S
1.-2.8. Děpoltovice Z-ST
1.-2.8. Prostějov D/Z-L
1.8. Třebíč Z-S, D/Z-L
2.8. Stará Boleslav Z-L
7.-9.8. Praha TJ Žižka MČR-D
7.8. Svojetice R
7.8. Tachov Z-L
8.8. Poděbrady Z-S
8.8. Všetice Z-L
8.8. Mělník D/Z-L
8.8. Vondrov Z-L
8.8. Trnová Z-L + pony
8.-9.8. Most Z-T ČSP
8.-9.8. Pardubice C/ZK-ZL
8.-9.8. Sobotka Z-S
8.8. Vilémov E/Z-S
8.8. Olšany Z-S
8.-9.8. Sviadnov ZL-ST
8.8. Otice Z-L
9.8. Přeštěnice Z-ZL + pony
9.8. Třešť Z-S
10.-12.8. Mělník ZL-ST, D/L-S pouze pony

Převzato z www.cjf.cz

Na závodišti v Kolesách se 4. - 5. července konalo další kvalifikační kolo 44. ročníku Zlaté podkovy ve všestrannosti. Mezi osmi dvojicemi
Zlaté podkovy zvítězila Andrea Lesáková na SERŽANT (JK Maneo). Bronzová podkova měla na startu 22 dvojic a zde si nejlépe vedla
Markéta Matoušková na RENOIR 114 (JK Dostihový spolek Pardubice). Kompletní výsledky naleznete na www.vsestrannost.cz

Foto J. Bělohlav

Foto J. Bělohlav

Malá cena Klatov dříve
Klatovští pořadatelé oznamují, že Malá

cena Klatov byla přesunuta z původního
termínu 5. září na 22. srpna.

Šampionát před
finále

Kolbiště v Trojanovicích bylo 14.čer-
vence dějištěm závěrečného sedmého
kola MŠMK. V kategorii čtyřletých koní (-
ZL-) s 25 startujícími se o vítězství poděli-
lo 6 koní. Mezi pětiletými v -L*- (25) se
rozeskakovalo šest koní. Zvítězil Z. Žíla
s ALEX 5 (Stáj Mustang Lučina) před T.
Bajnarem s CONNERY Auto Sitta (JK
Baník Ostrava) a S. Hošákem na JUDITA
HF Alkapet z JK Hřebčín HF. Šestiletých
v -S*- bylo 18 a v rozeskakování pět.
Opět zvítězil Z. Žíla, tentokrát na LE PLA-
TON JOLANKA  (Stáj Mustang Lučina).
Druhý byl J. Hruška s COLMAR 1 (JK
Opava Kateřinky) a R. Hlauškem s KEL-
LY 6 (JK Šilheřovice). Nejlepší koně ze
sedmi kvalifikací postoupí do finále, které
bude probíhat 25.-26. července opět
v Trojanovicích. Čtyřletých bude 35, pěti-
letých 30 a šestiletých 25.  -jge- 

Kulový blesk
u obdelníku

Rozmary letošního léta postihly i jezdec-
ké závody. Ve dnech 18.-19. července se
v Těšánkách (JS Galatík Ťěšánky) konaly
v rámci III. ročníku Poháru moravského
venkova kvalifikace na účast ve finále Čes-
kého drezuního poháru Chance a.s.

Sobotní dopolední nedeštivé počasí vystří-
daly po poledni černé mraky a krátký přívalo-
vý déšť s bouřkou. Při probíhající soutěži uho-
dil kulový blesk do seníku a zničil rozhlasovou
aparaturu. Naštěstí vše bylo brzy nahrazeno
a závody pokračovaly. Koncem srpna (22. -
23. srpna) se v Těšánkách koná drezurní
mistrovství Zlínské oblasti. -nes-

Závody budou i zkouškou na evropský
šampionát (mladí jezdci), o který mají par-
dubičtí zažádáno na příští rok. K tomu nám
řekl Jaroslav Grodl: „Doufáme, že i po
třetí získáme od FEI šampionátové pořa-
datelství. Jsme jediní uchazeči a myslím,
že dosud měli zahraniční jezdci s Pardubi-
cemi jenom ty nejlepší zkušennosti. V příš-
tím roce se rozběhnou také kvalifikační
soutěže na olympijské hry v Londýně.
Doufáme, že minimálně dva pardubické
závody budou mezi kvalifikace zařazeny.”  

Při mezinárodních závodech se pojede
i mistrovství ČR juniorů (-L-). Pro velké
počty startujících komise všestrannosti
poprvé rozdělila juniorskou kategorii na
mladší juniory (15 až 16 let) a na starší (17
až 18 let). Další novinkou je i zlepšení bez-
pečnosti skoků. Poprvé  budou při terénní
zkoušce použity hliníkové hřeby na zavě-
šení překážek. Ty jsou součástí bezpeč-
nostního programu FEI a při pádu do pře-
kážky se hřeb se zlomí.

Diváci mají vstup zdarma. V pátek začí-
nají soutěže drezurními zkouškami od 8.00
hodin. V sobotu pak pokračují terénní
zkouškou od 9.00 hodin a vyvrcholí parku-
rem v neděli od 11.00 hodin.

Memoriál Milady Barešové
Vloni bylo k mezinárodním letním závodům

přihlášeno 210 koní (více než polovina ze
zahraničí). Proto letos pořadatelé přistoupili
k rozdělení závodů a týden po CIC*** (8. a 9.
srpna) se budou konat ještě národní závody
s úrovněmi -ZK-, -Z-, -ZL- a -L-. V sobotu
budou na programu drezury a parkur a v nedě-
li pak kros. Nejvyšší soutěž bude zároveň prv-
ním Memoriálem Milady Barešové.
Nezapomínejme na Jiřího Cipru

Organizátoři pardubických mezinárod-
ních závodů se také rozhodli oživit sbírko-
vé konto, které vyhlásil JEZDEC na pomoc
Jiřímu Ciprovi. Ten po zranění, které utrpěl
vloni v červnu v polské Strzegomi. Jiří Cip-
ra stále bojuje svůj nejtěžší závod. Jak
jsme informovali čtenáře, byl přemístěn na
špičkové neurologické pracoviště v Liberci.
Zde je pod dohledem nejlepších odborníků
a především může absolvovat důležitá
rehabilitační cvičení, která pomáhají udržet
tělo v kondici. Z peněz, které byly vybrány
mu byl zakoupen dýchací přístroj, ale i
samotný provoz je velmi finančně náročný.

Jiří Cipra prodělal i jednu operaci, která
ovšem neměla přímou souvislost s utrpě-
ným zraněním.

Své příspěvky na pomoc 
Jiřímu Ciprovi zasílejte 

na č. ú. 2033560193/0800
České spořitelny 

Blíží se CCI***
Dokončení ze str. 5

Stav Jiřího Cipry zůstává i po více jak
roce velmi vážný, ale díky finančním mož-
nostem a vlastnímu dýchacímu přístroji
může ojediněle absolvovat i cestu mimo
pokoj s intenzivní péčí.

Proto se pořadatelé CIC v Pardubicích
rozhodli pokusit se získat  pro Jiřího Cipru
další finanční prostředky. K jejich aktivitě
se mohou připojit opět i čtenáři JEZDCE a
uvedené č.ú. je stále aktivní.



SPORT INZERCE

Výsledky
Pravčice 4.7. XXXII Hanácký pohár -

ZM- 4 a 5letí (21) 1. Malý - CLARK-L
(Montana), stupň. obt. do 100 cm +
žolík jezdci do 16 let (8) 1. Koutná - GT
(JK Přerov), dvouf. sk. 100/110 cm (58)
1. Malý - CENTRIA (Montana), stupň.
obt. do 120 cm + žolík (42) 1. Beneš -
VOX (Ruprechtov), -L- (39) 1. Bieliková
N. - GRANDUS (Žďár n.S.), 2. Beneš -
VOX (Ruprechtov), 3. Složil - GOLDY-
OLD (Jaso Oldřichov),  -S- (16) 1. Bieliko-
vá N. - GRANDUS, 2. Bieliková N. -
SAFÍR (Žďár n.S.), 3. Složil - GINA-OLD
(Jaso Oldřichov)

Nymburk - Komárno 4.7. -ZM- děti
(9) 1. Dastychová - LENA 1 (JK Krásná
lípa), koně 4-5 leté (34) 1. Hatla - GRAND
LAD (Horse Academy Radimovice), -Z-
(48) 1. Housa - CLEAR (JK Seco Praha),
-Z- (59) 1. Vančura - GOLD (JS Vald-
štejnská obora), -ZL- (49) 1. Vančura -
ČARMENA (JS Valdštejnská obora), -L**-
(25) 1. Vančura - CAVALERIA (JS Vald-
štejnská obora), 2. Matunová - TANGO
BOY (JK Hlaváč), 3. Veselovská - PER-
LIT (JK Hřebčín Suchá), -S*- (13) 1. Van-
čura - CAVALERIA (JS Valdštejnská obo-
ra), 2. Stránská - CHEZANO RATINO C
(Sever Liberec), 3. Veselovská - EURA
(Hřebčín Suchá).

Kolesa 4.-5.7. všestrannost SN (27)
1. Vaněk - CRAZY LOVE 1 (Ratibořské

Do odchovny 
hříbat přijmeme

hřebečky ČT 
roč. 2009.

R. Skřivan, hřebčín Suchá
tel.: 606 601 101

Vítěz  soutěže šestiletých (-L*-) MŠMK v Trojanovicích Zdeněk Žíla
na koni ALEX 5 (Mustang Lučina).

Zámecká
liga

I v letošním roce probíhá
Středomoravská jezdecká liga.
Hlavním dějištěm jsou i letos
„Hanácké Atény" - zámecké
areály v Kroměříži a Holešově.
V Kroměříži se jezdci sešli 21.
června při třináctém ročníku
Poháru města Kroměříže.

Na start hlavní soutěže -S**-
nastoupilo 14 dvojic a Pohár
města Kroměříže si domů
odvezl J. Složil (GRÉTA 8)
z Oldřichova.

O týden později 28. června se
v zámecké zahradě zámku
v Holešově konaly drezurní závo-
dy O pohár starosty města Hole-
šov, které pořádal JO Prostějov.

Vrcholem byla soutěž -L 4-,
kterou vyhrála R. Turčinová na
ROMEO Jospo (AZAVERO o.s.).

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Hory),  SP (35) 1. Myška - KAILA (Albert
Stolany), BP (22) 1. Matoušková -
RENOIR 114 (Pardubice), ZP (8) 1. Lesá-
ková - SERŽANT (JK Maneo), 2. Höcko-
vá - VIKY 1 (Albert Stolany), 3. Trunda -
KARÁT 3 (Stáj Moudrý), KMK 5letí (10)
1. Vaněk - CRAZY LOVE 1 (Ratibořské
Hory), pony (8) 1. Smékalová - SALINA

U holešovského zámku se
letos bude soutěžit ještě
12. září. Veškeré informace
naleznete na www. zocjf.cz
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Vítězkou soutěže všestrannosti
úrovně -L- v Humpolci se stala
L. Šillerová na LA GRANDER

(Smékal), OmVč jun. (8) 1. Hájková -
WIDAR (Farma pod Lípou), pony(3) 1.
Orctová - MAYBE THE BEST (JC
Rusek), sen. (4) 1. Höcková - VIKY 1
(Albert Stolany).

Horka nad Moravou 5.7. -Z1- (12) 1.
Podrápská - LEVADA (Piafa), -Z2- (8) 1.
Podrápská - LEWWI (Piafa),  -Z2- (13) 1.
Dosedělová - COLIN 2 (Pegas), -L8- (14)
1. Černá - FRAM 3 (Vyškov), -S2- (5) 1.
Černá - FRAM 3 (Vyškov).

Plzeň - Bory 18.7. drezura -DD- 1.
Rosická - GERONIMO-R (JK Céva), -L 5-
1. Rosická - GERONIMO-R (JK Céva), -
JU- 1. Carva - ANTARIS (JK Carva), 2.
Pechmanová - DADAJ (JS Kolesa o.s.)
3. Ujházyová - CHER (JS Plzeň Bory), -
JD- 1. Hřebíková - GRADO (JS Plzeň
Bory), 2. Maříková - MODANA-K (JS
Plzeň Bory), 3. Ujházyová - CHER (JS
Plzeň Bory).

Brno - Těšánky 18.-19.7. III. ročník o
Pohár Moravského venkova, drezura -Z
1- (12) 1. Turčynová - TREVIS (JK Aza-
vero), -DD- (16) 1. Jančaříková - FIO-
RELLA QUEEN ( Lad. Umlauf), -L 4- (5)
1. Daumann - HOLY STRIPE (Drez.stáj
Pelikán), -JU- (17) 1. Jančaříková -

WORKINGTON (Lad. Umlauf), 2. Vašáry-
ová - RICHMOND (Drez.stáj Pelikán), 3.
Jančaříková -CHARLES (Lad. Umlauf), -
JD- (17) 1. Vašáryová - RICHMOND
(Drez.stáj Pelikán), 2.Jančaříková -
WORKINGTON (Lad. Umlauf), 3. Sou-
stružníková - LALIQUE (PM Brno), SG
(7) 1. Žižková - DARWIN (TJ Žižka Pra-
ha), 2. Křemenová - LIKEUR (JK Hřebčín
Albertovec), 3. Kollárová - ROYAL DAN-
CER (JK Dřevěný dvůr Baška), -IM I- (7)
1. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (TJ Eguus
Kinský), 2. Žižková - DARWIN (TJ Žižka
Praha),  3. Křemenová - LIKEUR (JK
Hřebčín Albertovec), -SKür- (4) 1. Bohu-
slávková - MELANTE (Drez.stáj Pelikán),
-DU- (12) 1. Turčynová - TREVIS (JK

Azavero), 2. Křemenová -LUISA (JK
Hřebčín Albertovec), 3. Turčynová -
VELEN(JK Azavero), -DD- (13) 1. Sou-
stružníková - FIEELA ( PM Brno), 2.Kře-
menová -LUISA (JK Hřebčín Albertovec),
3. Jančaříková - FIORELLA QUEEN
(Lad. Umlauf), -DJ- (7) 1. Soustružníková
- FIEELA ( PM Brno), 2. Turčynová -
ROMEO (JK Azavero), 3. Kočí - FOREST
GUMP (JK Flanagan), -L4- (4) 1. Dau-
mann - HOLY STRIPE (Drez.stáj Peli-
kán), -JU- (15) 1. Jančaříková - CHAR-
LES (Lad. Umlauf), 2. Jančaříková
-WORKINGTON (Lad. Umlauf), 3.Vašáry-
ová - RICHMOND (Drez.stáj Pelikán), -
JD- (15) 1. Jančaříková - WORKINGTON
(Lad. Umlauf), 2. Jančářová - LANCELOT

10 (JK Vega), 3. Laginová - COURTA-
GEJK Epona Praha), -SG- (9) 1. Půlpá-
nová - DAF ONDRÁŠ ( TJ Eguus Kin-
ský), 2. Žižková - DARWIN  ( TJ Žižka
Praha),  3. Krčmářová - FERRAGAMO
(JK Epona Praha), -IM I- (6) 1. Žižková -
DARWIN  ( TJ Žižka Praha), 2. Křemeno-
vá - LIKEUR (JK Hřebčín Albertovec), 3.
Krčmářová - FERRAGAMO (JK Epona
Praha).

Přerov 18.7. -ZM- 4 a 5letí (9) 1.
Kývalová - CARINO-P, stupň. obt. do
110 cm + žolík (29) 1. Zelinková -
POMNĚNA, dvouf. sk. 100/110 cm (34)
1. Koutná - GT, -L**- (7) 1. Složil -
GRÉTA (Oldřichov), 2. Tomaníková -
KORAN, 3. Ministrová - LETOR.


