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Inzerce

Kittel versus Hester
Na titulní straně se vracíme k rotterdam-

skému ME v drezuře. V referátu Václava K.
Dvořáka jsme v redakci zaměnili fotografie.
Pod obrázkem stříbrného Carl Hestera na
hřebci UTHOPIA omylem zůstal titulek pů-
vodně k umístění zamýšlené fotografie Švé-
da Patrika Kittela na WATERMILL SCANDIC
H.B.C., který uveřejňujeme dnes. Oběma
jezdcům se omlouváme, zvláště když se na
redakčním mailu rozejela nepříjemná slovní
přestřelka. Nejprve se objevila rozčilená re-
akce ze Švédska, ve kterém nám nepode-
psaný čtenář spílal: „Vzhledem  k českému
euroskeptismu, mě ani nepřekvapuje, že ne-
rozeznáte britskou a švédskou vlajku. Leda
že byste samozřejmě česky předpokládali,
že Patrik Kittel dečku Hesterovi štípnul.”

Ani reakce z ostrovů na sebe dlouho ne-
dala čekat. Ze stáje Carl Hestera zaznělo:
„Situaci, kdy bude britské medaile zesměš-
ňovat německý tisk, jsem očekával. Že se
ovšem takové reakce dočkám z ČR mě pře-
kvapilo. Předpokládám, že v tom má co dělat
český sklon ke korupci. Jen počkejte až si
pro rozumy přijde Jarda Hatla.”

Oběma jezdcům se tedy omlouváme
a ujišťujeme, že se jednalo pouze o nepo-
zornost v redakci. Cyril Neumann

První v Malé i Velké ceně
Náš dlouhodobě nej-

lepší jezdec Aleš Opa-
trný dal jednoznač-
ně najevo, že je zpět
v plné síle. V rámci
9. kvalifikačního kola
Skokového poháru
České pojišťovny se
mu podařilo zvítězit
v Malé i Velké ceně Plz-
ně a výrazně tak zvýšil
pravděpodobnost své
účasti ve finálovém zá-
vodu pro nejlepší čtyři
jezdce pohárového

žebříčku, který se uskuteční 25. září na jeho do-
movském kolbišti v Hořovicích.

Přeplněný kalendář
Třídenní závody pořádané JK Slavia VŠ Plzeň

a společností EQS v čele s Janem Stronerem se
tentokrát netěšily z příliš početné účasti jezdců. Ve
stejný termín probíhaly „nepohárové" Velké ceny na
středně těžké úrovni v Hradci Králové a na Vondro-
vě a svůj vliv na účast měla i dvě spojená kola Sko-
kového poháru pořádaná předešlý víkend na Ptý-
rově. Komu však šlo o body do žebříčku, aby si udr-
žel alespoň teoretickou šanci na postup do finále,
ten v Plzni nechyběl.

Zase Schneider
Problém s naplněním startovní listiny ale měli

pořadatelé pouze při sobotní sponzorské soutěži
družstev. Muselo se upustit od rozpisem daného
minimálního počtu šesti týmů a sponzorský vklad
byl snížen z deseti na pět tisíc. Nejvíce se dařilo
„Elegánům českých kolbišť" - Jaroslavu Jindrovi
(ASCOBAR), Janu Štětinovi (ATOMIC S) a Jiřímu
Lužovi  (LAND REBEL S) pod patronací Josefa
Schneidera, jehož svěřenci vyhrávají tuto soutěž
velmi často. O jejich vítězství ovšem rozhodlo až
rozeskakování, do něhož postoupili hned čtyři tý-
moví zástupci. Třem z nich se podařilo bezchybný
výsledek zopakovat, přičemž vítěz pátečního -S**-
Jiří Luža na LAND REBEL S byl opět nejrychlejší.

Barboře se daří
V následné soutěži stupně -ST**- zvítězila Bar-

bora Tomanová s CAREFUL FRANZ JOSEF. Bar-
bora byla první i na COLOMAN
v úvodní sobotní „dvoufázovce"
120/130 cm. Nejen, že si tím zajisti-
la dostatek bodů pro vítězství
v 9. kole Dance and Jump Czech Ju-
nior Cupu, ale zařadila se tak mezi
favority nedělní Velké ceny.

Úspěšná byla i v neděli dopoled-
ne při Malé ceně Plzně. Na LATIGO
v ní obsadila 2. místo hned za Ale-
šem Opatrným v sedle NOBEL 2.
Od vítězství ji dělila necelá jedna se-
kunda.

V hlavní soutěži - Velké ceně Plz-
ně (-T**-) byla Barbora Tomanová
jedním ze tří jezdců, kteří startovali
se dvěma koňmi. Na první příčku ale
nedosáhla ani tentokrát. S oběma
sice postoupila do finále, ale na KO-
HEN, který byl nahlášen do Poháru,
ve finálovém parkuru po chybě na
třetí překážce a zastavení před sko-
kem číslo sedm vzdala. Těsně ji ví-
tězství uniklo na CLARK. S ním chy-
bovala až na posledním skoku a ne-
být této chyby, mohla by se radovat
z prvenství. Takto se však musela
spokojit se třetí pozicí.

Prvním s finálovou nulou na kon-
tě byl Sergej Motygin s CORAG-
GIO 1. Průběžné vedení mu však
dlouho nevydrželo, jelikož hned po
něm zopakoval precizní jízdu v ča-
se lepším o téměř tři sekundy Aleš
Opatrný s LE GRAND.Tohoto koně
si vypůjčil od nového majitele Sta-
nislava Hakra pouze pro účast ve
Velké ceně.

Vede Hruška
Ačkoliv si Aleš Opatrný v průběž-

ném pořadí Skokového poháru ČP nepolepšil, při-
blížil se jen na čtyřbodový rozdíl k druhému Jiřímu
Skřivanovi (69 b.). Ten si z Plzně odvezl pouze
šest bodů, jelikož s klisnou KALLISTO jednou
chyboval a navíc uzavřel kruh po vynechání pře-
kážky. Neohrozitelnou pozici na prvním místě má
opavský Jiří Hruška, který si mohl cestu do 500
km vzdálené Plzně odpustit. S 81 body má účast
ve finále jistou.

Velkou i Malou cenu Plzně vyhrál Aleš Opatrný, který se na kol-
biště vrací po těžké nemoci



Pořadatelství páro-
vého MS se v letošním
roce zhostilo malé fran-
couzské městečko
Conty ležící asi 130 km
severně od Paříže. Na
tomto místě se již v mi-
nulosti konalo MS jed-
nospřeží, takže pořada-
telé by měli být již velmi
zkušení. Nicméně pořa-
datelská disciplína by
se dala nazvat skuteč-
ně francouzsky ležérní.

Letos navíc ve
dnech 24.-28. srpna vše ještě negativně ovlivňova-
la nepřízeň počasí, která snad v letošním roce již
patří ke koloritu závodů. Zatímco v Čechách pano-
vala tropická vedra, v Conty bylo počasí velmi pro-
měnlivé a chladné.

Do Francie se letos vydalo bojovat o mistrovské
tituly 69 párů z 24 zemí světa a o týmovou trofej
soutěžilo 18 států. Naši zemi, tentokrát pod vede-
ním Jiřího Kunáta, reprezentovalo družstvo ve slo-
žení: Radek Nesvačil, Martin Gössl a Jiří Nesvačil
jun. Jako jednotlivec odcestoval do Conty ještě La-
dislav Jirgala. Pro Radka Nesvačila a Martina
Gössla byla úcast na MS premiérou.

Koně od Sandmanna
Drezurní úlohy byly rozděleny již tradičně do dvou

dnů. První den drezur se za české barvy prezento-
val Jiří Nesvačil s výsledkem 60,67. Po oznámení
výsledku jsme nebyli příliš spokojeni, ale později se
ukázalo, že tento výsledek byl z našich ten nejlepší.
Jiří Nesvačil skončil v drezuře na 37. příčce.

Ostatní naši soutěžící docílili v drezuře tyto vý-
sledky: Martin Gössl 62,21 tr.b. - 43. místo, Radek
Nesvačil 64,00 (50.), Ladislav Jirgala 68,10 (58.).

Drezurní zkoušku vyhrála po naprosto pre-
cizním předvedení 23letá německá reprezen-
tantka Karola Diener s 35,58 tr. body. Tato mla-
dá slečna pracuje jako stájový manažer u zná-
mého jezdce čtyřspřeží Ch. Sandmanna, jenž
ze své čtyřky pro MS zapůjčil koně právě již
zmíněné Karole a také nejmladší úcastnici MS,
své dceři, teprve 15leté Anně. Ta přes své mlá-
dí skončila v drezuře na 8. a v celkovém pořadí
na 18. místě.

Plno bláta v Conty
Pro sobotní maratón připravil britský stavitel osm

náročných technických překážek. Pro předcházející
nepřízeň počasí se pořadatelé rozhodli u překážky
č. 5 vynechat jeden z průjezdů vodou. Později se
ukázalo, že udělali dobře.

S přibývajícími jezdci byla trať více a více rozbitá.
Náročnost překážek byla znásobena velkým po-
čtem shoditelných prvků. Shození v mnoha přípa-
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Nejlepší trojice z Velké ceny Plzně: Sergej
Motygin, Aleš Opatrný a Barbora Tomanová

Foto M. Kůstková

Ještě dvě kola
V posledních dvou kvalifikačních kolech kona-

ných ve Frenštátu pod Radhoštěm (11. září) a den
před finále v Hořovicích (24. září) se tak bude bo-
jovat především o poslední postupovou příčku. O tu
se utkají v první řadě Sergej Motygin a Ludvík Jan-
dourek, kteří se v tuto chvíli dělí o 4. místo s 53 bo-
dy. Přece jen o něco blíže má do finále Ludvík Jan-
dourek, jelikož se do pohárové tabulky počítá pou-
ze šest nejlepších výsledků a zatímco Motygin bo-
doval již šestkrát, Jandourek stejný počet bodů na-
sbíral v pěti soutěžích.

Mimo hru ještě nejsou ani další tři jezdci. Šestý
Jiří Luža bude sice ve Frenštátu chybět, jelikož
startuje na RONALDO na mistrovství Evropy
v Madridu. V hořovickém 11. kole, v němž může za
vítězství obdržet až 23. bodů, by však teoreticky do
pořadí ještě promluvit mohl. O poznání větší šance
postoupit o několik příček výše má Barbora Toma-
nová, která se dělí momentálně s Jiřím Papouš-
kem o 7. příčku (42 bodů). Podobně jako Jandou-
rek má totiž bodovaných jen pět kol, a tak případ-
ný bodový zisk se ještě nebude ponižovat o nej-
horší výsledek.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že budeme při zbý-
vajících dvou kvalifikačních závodech svědky na-
pínavé podívané. V samotném finále pak bude za-
jímavé sledovat, zda celkové prvenství opět obhá-
jí i přes čtvrtletní sportovní přestávku Aleš Opatr-
ný, nebo se sportovní štěstí přikloní k Jiřímu Hruš-
kovi, či Jiřímu Skřivanovi. Ti prožívají se svými
koňskými svěřenci doslova hvězdnou sezonu
a uspět by si oba zasloužili. Nakonec ale může být
všechno jinak. Jak bylo naznačeno, na stupních
vítězů se může smát i někdo úplně jiný.

Josef Malinovský

22 států v Madridu
Celkem 86 jezdců z 22 evropských zemí, je

přihlášeno pro evropský šampionát. Ten se koná
ve dnech 13.-18. září v Madridu. Prestižní Club
de Campo Villa de Madrid, který patří k nejstar-
ším španělským jezdeckým centrům (1929) při-
vítá i dva jezdce z ČR. Reprezentovat nás budou
Jiří Luža na RONALDO a Zuzana Zelinková
s LUKA’S NINJA. Kompletní seznam startujících
naleznete na www.jezdec.cz

Světový šampionát dvojspřeží

Mistrem světa ve dvojspřeží se v Conty stala Němka Carola Diener, která je teprve druhou ženou
na šampionátovém trůnu

Nejlepší na MS v Conty skončil Jiří Nesvačil  na
28. místě

Foto FEI

Foto J. Pavel

dech znamenalo posun na výsledkové listině o ně-
kolik pozic. Např. Jiří Nesvačil se v maratonu umístil
na 29. místě a kdybychom odečetli body za shodi-
telné prvky, znamenalo by to pro něho 8. příčku.
Martin Gössl dokončil na 19., Ladislav Jirgala na
37. a na Radka Nesvačila zbylo až 54. místo. I pře-
sto se po druhém dni české družstvo posunulo
o dvě příčky výše, na 12. pozici.

V maratonu zazářil mladý Holanďan Tom Eng-
berts. Maraton byl náročný i pro diváky. Překážky by-
ly sice umístěné blízko sebe, ale nepřízeň počasí
udělala s komunikacemi svoje a pořadatele tato sku-
tečnost nechala naprosto v klidu, takže nebylo nic
zvláštního, když se diváci brodili po kotníky v blátě.

V sobotu vypadalo čelo výsledkové listiny takto:
1. Karola Diener (GER), 2. Tom Engberts (NED),
3. Sephane Chouzenoux (FRA).

Bramborový Lázár 
Tradičně náročnou a dnes v mnohém rozhodující

disciplínou bývá nedělní parkur. Technicky náročný,
s přísně vyměřeným časovým limitem byl i ten
v Conty. Dokládá to i jediný čistý parkur, který se
povedl několikanásobnému mistru světa Vilmósu



Ve Francii soutěžili o evropské
tituly o týden dříve i čeští voltižéři.
Ti měli svůj evropský šampionát
na programu ve dnech 16. – 21.
srpna a k bojům o medaile cesto-
vali naši reprezentanti do slavné-
ho Le Mans.

V českém týmu byli: ženy Mar-
gita Urbanová, Nelly Mikesková,
Jana Wolfová, Nikol Mikysková, je-
diný muž Lukáš Klouda, pro sou-
těž pas de deux Nikol Mikysková,
Veronika Nováková, juniorky Mi-
chaela Hanová, Martina Vajdová,
Eliška Kociánová, Ivana Kloselo-
vá, junioři Denis Balaštík, Marek
Hablovič a juniorský tým Kateři-
na Kocurová, Kristýna Meinhardo-
vá, Ivana Kloselová, Martina Vaj-
dová, Kateřina Grygarová, Veroni-
ka Lischková, Eliška Kociánová,
Michaela Hanová.

Naše reprezentanty stíhala bo-
hužel jedna pohroma za druhou.
Nejprve neprošel veterinární kon-
trolou tlumačovský CATALIN a do-
datečnou reinspekcí ani PAEGAS.

Ten byl bohužel povolán na re-
inspekci až po juniorských povin-
ných sestavách. Po jeho vyřazení
tak již nemohli pokračovat někteří
naši junioři, kteří na něm soutěž již
zahájili povinnými sestavami (Ba-
laštík, Hablovič, Hanová).

Soutěž dokončily nejdříve ve
čtvrtek večer juniorky a z 39 zá-
vodnic zbylo na ČR pouze 26.
(Vajdová) a 30. místo (Kociánová).
V pátek odpoledne skončil šampi-
onát pro seniorky a i zde na ČR
zbyla místa až ve třetí desítce star-
tovního pole (31 start.) - Urbanová
22. místo, Wolfová 24. místo a Mi-
kesková 25. místo).

Naštěstí máme Kloudu
Radost nám opět udělal Lukáš Klouda. Ten

dlouhodobě spolupracuje s německým interna-
cionálem a mistrem světa Kai Vorbergem a i v Le
Mans startoval pod jeho vedením na německém
koni HARRY POTTER. Povinná i volná sestava
se našemu jezdci povedla, ale český tým nebyl
trochu spokojen s hodnocením. Konečné 9. mís-
to je však velmi pěkné.

Zbývá se zmínit o soutěži skupin. ČR zastu-
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Lázárovi. Zbyla na něho nakonec bramborová me-
daile.

Našim zástupcům se příliš nedařilo.Výjimkou byl
pouze Jiří Nesvačil, který se po chybě a velmi ma-
lé penalizaci za čas (4,48) umístil v parkuru na
16. příčce. Radek Nesvačil inkasoval 15,13, Ladi-
slav Jirgala 18,12 a stejně nepříznivý měl výsledek
i Martin Gössl - 18,00.

V první půlce jen Nesvačil
Tím bylo dáno i umístění našeho týmu. Jedenác-

tá příčka je oproti předchozím MS horším výsled-
kem a rozhodně jsme si představovali něco lepší-
ho. Celkově se naši jezdci umístili na 28. (Jiří Ne-
svačil), 40. (Martin Gössl), 49. (Ladislav Jirgala)
a 51. místě (Radek Nesvačil).

Závěrečná disciplína zamíchala ovšem pořadím
i na vedoucích místech. Třetí skončil Tom Engberts.
Na druhé místo se k radosti Francouzů vyhoupl
Stephane Chouzenoux a vavřín nejcennější si po
zásluze vybojovala Němka Karola Diener. V historii
je to po 11 letech pouze druhá žena, jenž dosáhla
na světové zlato. V soutěži družstev zvítězili Holan-
ďané následováni Němci a třetí příčka vyšla na do-
mácí Francouze. Jaroslav Pavel  

Pro příznivce spřežení je umístění českého
týmu i jednotlivých našich reprezentantů v Con-
ty zklamáním. Po několika úspěších v rámci
středevropského prostoru jsme měli pocit, že
bychom již mohli pokukovat po lepších místech
i v rámci celé Evropy. Z Conty zaznělo, že vý-
konnostní optimismus ještě není na místě. Ma-
ďarská a polská dvojspřeží, se kterými se nej-
častěji poměřujeme, jsou ještě stále 
o výrazný krok před námi.

Mistrovství po 30 letech
Hned následující týden byl zájem milovníků

spřežení upřen do nizozemské Bredy, kde se po
30 letech konalo obnovené evropské mistrovství
čtyřspřeží. Evropský šampionát byl organizován
poprvé v roce 1971 a po šesti ročnících byla sé-
rie v roce 1981 ukončena. Nyní se tedy vrací do
kalendáře zpět a není náhodou, že v čele pořa-
datelské aktivity byl   organizátor mnoha vý-
znamných akcí spřežení Prinsenhoeve Estate
v Bredě. Ten byl i průkopníkem evropského
šampionátu čtyřspřeží pony v roce 1995 a orga-
nizoval i světový para šampionát handicapova-
ných driverů.

První místo v otevřené soutěži sice získal po
suverénním výkonu (1. v drezuře, 3. v maratonu
a 3. v parkuru) v konkurenci 37 spřežení Boyd
Exell (AUS), ale prvním Mistrem Evropy po
30 letech se stal druhý Ysbrand Chardon z Ni-
zozemí. Ze stříbra se radují Maďaři zásluhou
Jozsefa Dobrovitze a bronz putoval opět do Ho-
landska a zařídil to Koos de Ronde. Bramboro-
vá medaile zbyla na Němce Christophera Sand-
manna.

V soutěži družstev vyhrálo Holandsko před
Maďarskem a Německem. Česká čtyřspřeží se
šampionátu nezúčastnila.
Kompletní výsledky naleznete na 
www.hoefnet.com

InzerceKukrechtová potřetí
Skokový pony seriál

O pohár hl. města Prahy,
který se koná letos již po
osmé, má zatím jasného
favorita. I ve třetím kole,
které bylo na programu
27. srpna ve Ctěnicích
zvítězila Anna Kukrech-
tová z JK Equuleus Pra-
ha (JACK 4). Tentokrát
měla cestu za třetím ví-
tězstvím (ponyhandicap
-S-) snadnější, protože
týden po mistrovství ČR
se v Praze Vinoři ve Ctě-
nicích sešli pouze čtyři
soutěžící. V první soutěži
(ponyhadicap -L-) byla
nejlepší Petra Gabryšová
na BERTÍK 6 (JK Český
Dvůr).

ME ve voltiži  v Le Mans

Česká voltiž je dlouhodobě hodnocena jako nejúspěšnější  česká jezdecká disciplina. Ve statistkách
posledních let je to stále pravda. Navíc jim vévodí v historii českého jezdeckého sportu unikátní světo-
vý titul Petra Eima z Brna v roce 2008. Zdá se však, že úspěšné desetiletí pomalu končí. Konec karié-
ry jediného adepta na světová či evropská finále Petra Kloudy je nadohled a zatím se v našich voltiž-
ních kruzích nikdo nový, kdo by mohl bojovat o finále. Letos snad jen junior Denis Balaštík. To ovšem
akcentuje otázku, zda je nevyhnutelné, aby tři ze čtveřice českých koní měli problémy s vete-
rinární inspekcí a dva nakonec ze soutěže vyřazeni.

Lukáš Klouda obsadil na evropském šampionátu v Le Mans
9. místo

povala pouze juniorská skupina z Albertovce.
Hned první den si jedna členka týmu zranila
koleno a tak skupina cvičila s náhradní závod-
nicí. Vystoupení tak bylo někdy hodně nervoz-
ní. Pochvalu však zaslouží kůň UNIKÁT. Ten je
na voltižních kolbištích teprve od února a ME
zvládl velmi dobře. Nakonec zbylo na náš tým
6. místo z deseti družstev. V Albertovci se sice
těšili na lepší výsledek, ale i tak je to po dlou-
hých letech slušný úspěch pro českou junior-
skou skupinu.
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Měsíc světové všestrannosti
Konec prázdnin si užili především příznivci všestrannosti, která

měla v tomto období hned několik mezinárodních vrcholů.V jejich če-
le byl pochopitelně šampionát v Luhmühlenu (25.-28. 8.). Své evrop-
ské mistrovství absolvovali i mladí jezdci, kteří soutěžili v britském
Blair Castle (18.-21.8.) a ve stejném termínu skončil v Le Pin au Ha-
ras sedmým závodem seriál soutěží FEI Světového poháru. A ko-
nečně první zářijový víkend vyvrcholila HSBC FEI Classics čtvrtou
soutěží, kterou nebylo nic menšího než čtyřhvězdičková Burghley
Horse Trials. Ani skokoví příznivci nepřišli zkrátka a 25.-28. srpna se
v Rotterdamu konalo závěrečné kolo seriálu FEI Nations Cup. Celá
řada jezdců pak z Rotterdamu přeletěla do Ria de Janeira, kde se
4. září soutěžilo v rámci Global Champions Tour.

Superfinále v Rotterdamu
Týden po úspěšné drezurní premiéře se na zre-

konstruovaném rotterdamském stadiónu odjezdilo
i finále FEI Nations Cup. V týdnu mezi oběma vel-
kými podniky sice došlo k drobnému požáru od
elektroinstalace na střeše nové hlavní tribuny, ale
naštěstí se ho podařilo ihned uhasit a žádné ná-
sledky to na této reprezentativní stavbě nezane-
chalo.

Autorem parkuru byl španělský stavitel Santia-
go Vareles, který bude stavět také blížící se ME
v Madridu. Jeho kurz byl dost technický a poměr-
ně náročný. Nestál tam žádný výrazný chyták,
chyby se dělaly po celém kolbišti a časový limit
byl, i přes počáteční korekci, hodně přísný. Přesto
bylo v prvním kole pět nulových výsledků a ve dru-
hém dokonce devět. Jak jsme popisovali v repor-
táži z Dublinu, kromě sestupujících Dánů, byli
před posledním kolem nejvíce ohroženi Američa-
né a Belgičané.

Po prvním kole se s pěti body ujali vedení Něm-
ci a za nimi se drželi osmibodoví Francouzi spolu
s bojujícími Američany. Devět bodů si nesli Britové
a snažící se Belgičané dvanáct. Čtrnáct mělo Irsko
a domácí dokonce šestnáct. Poslední byli tradičně
Dánové s dvaceti jedním bodem.

Belgičané na infarkt
Pokud by soutěž v poločase končila, sestupova-

li by Belgičané! A navíc! Ve druhém kole zahájil ten
nejjistější z nich, mistr světa Philippe Le Jeune na
VIGO D'ARSOUILLES, hned se dvěma chybami.
Jenže Američanka Lauren Hough s QUICK STUDY
ho hned napodobila, dokonce inkasovala devět bo-
dů. Oba druzí jezdci těchto ohrožených týmů ale
byli skvělí. Belgičan Gregory Wathelet na COPIN
VAN DE BROY i Američanka Christine McCrea na
ROMANTOVICH TAKE ONE měli nulu. O výsledku
sezóny a o účasti v Superlize v příštím ročníku tak
rozhodli třetí jezdci.

Smutek v USA
Zatímco mladý Nicola Philippaerts na CARLOS

VHPZ zaváhal jen jednou, velezkušená Laura
Kraut „poslala" svého bělouše CEDRIC do oxeru
s malou vodou tak, že ho totálně rozebral a ne-
zbylo mu než zastavit. I když žádnou další chybu
neudělala, jen na tomto skoku nasbírala deset bo-
dů a to bylo moc. Přestože poslední jezdci obou
týmů, Jos Lansink na CAVALOR VALENTINA
VAN-T HEIKE a Beezie Madden na CORAL RE-
EF VIA VOLO po opatrných jízdách inkasovali jen
jeden bod, o výsledku již bylo rozhodnuto. Belgi-
čané připsali ve druhém kole pět a Američané de-
set bodů.

SRN versus GB
Velice dramaticky se vyvíjelo i vedení soutěže.

Když všichni Britové inkasovali ve druhém kole
dohromady jen jeden bod. O konečném výsledku
rozhodoval závěrečný jezdec startovního pole,
německý reprezentant Ludger Beerbaum s ryz-
kou GOTHA. Vítězství  Německa zaručoval výsle-
dek do tří bodů. Čtyři znamenaly rozeskakování
a každý bod navíc by byl propad tabulkou. Ludger
skákal všechny skoky velmi pečlivě až do posled-
ní řady, kde lehce zavadil o triplebar a o výsledku
potřetí za sebou rozhodovalo rozeskakování.

Za Brity vyjel 28letý Ben Maher s elastickým
černým hřebcem TRIPLE X. Jel rychle, jen přišel
moc blízko k oxeru v závěrečném obratu a shodil
ho. Ludger, který ten den slavil jednapadesáté na-
rozeniny, předvedl svou úžasnou rutinu. Během
prvních čtyř skoků zkrátil dráhu tak, jak jen to bylo
možné, a závěr rozeskakování už jen kontroloval.

Zůstal bez chyby a jeho čas byl stejně o pět dese-
tin rychlejší.

Zvítězilo Německo s deseti body v sestavě: Mar-
co Kutscher - CORNET OBOLENSKY 0/1, Thomas
Voss - CARINJO 5/13, Carsten-Otto Nagel - COR-
RADINA 0/0 a Ludger Beerbaum - GOTHA FRH
8/4/0. Na druhém místě skončila Velká Británie - de-

Foto FEI

Dánsko a USA
Tímto vítězstvím se Německo s celkovým zis-

kem 50 bodů vyhouplo na první místo v koneč-
né tabulce FEI Nations Cup. Na druhou příčku
spadlo Nizozemsko - 48,50, třetí skončila Velká
Británie - 47.00 a čtvrté bylo Irsko - 41,50. Pátá
skončila obhájkyně titulu Francie - 40,50 a za-
chránila se Belgie - 35,00. Sestupují USA -
31,50 a spolu s nimi Dánsko - 10.00 bodů.

V posledním kole seriálu FEI Nations Cup zvítě-
zilo Německo. Hrdinou byl Ludger Beerbaum na
GOTHA, který zajistil prvenství na Británií po na-
pínavém rozeskakování. Německo tak zvítězilo
i v celkovém pořadí  roku 2011

set bodů: Michael Whitaker - GIG AMAI  9/1, Guy
Williams - DEPARDIEU VAN'T KIEZELHOF 5/5,
Ben Maher - TRIPPLE X III 0/0/4, John Whitaker  -
PEPPERM ILL 4/0. Třetí byla Francie s dvanácti bo-
dy a čtvrté současně Holandsko a Belgie se sedm-
nácti. Šesté Spojené Státy měly osmnáct a sedmé
Irsko dvacet devět bodů. Poslední ve svém závěreč-
ném vystoupení Dánsko, se třiceti třemi body.
Kompletní výsledky na: www.chio.nl

Druhým vrcholným podnikem posledního
prázdninového víkendu bylo Mistrovství Evropy
ve všestrannosti v německém Luhmühlenu. Už
v drezuře dominovali domácí reprezentanti, kte-
ří obsadili první čtyři příčky. Senzační úlohu za-
jela Ingrid Klimke se tm. hnědákem FRH
BUTTS ABRAXXAS (Heraldik xx), za kterou od
rozhodčích získala 80%, což v přepočtu zna-
menalo 30 bodů. Na druhém místě se 77,82% -
33,3 body se usadil úřadující mistr světa Mi-
chael Jung s 11letým valachem LA BIOSTHE-
TIQUE-SAM FBW (Stan the Man xx) a třetí byl
Frank Ostholt s 13 letým LITTLE PAINT
(Nitron), který zajel 77,31% - 34 body. Součas-
né čtvrté místo obsadily, vycházející německá
hvězda, 25letá Sandra Auffarth s 9letým ryzá-
kem OPGUN LOUVO (Shogoun II) a nejlepší
Angličanka Laura Collett se 14letým val. RAY-
EF, obě shodně za 76,41% - 35,4 bodu. Rozdí-
ly byly minimální a do deseti bodů se vešlo de-
set jezdců. V družstvech vedli Němci s 98,7 bo-
du a druzí byli Britové se 121,9 body. Třetí Italo-
vé měli po drezuře 128,3 bodu.

27 000 zmoklých diváků
V pátek v noci se změnilo počasí a tropická

vedra vystřídal vytrvalý déšť. Na trať cross count-
ry, kterou stavěl exmanžel princezny Anny, Capt.
Mark Phillips (GBR), se přes nepřízeň počasí
vydalo na 27 tisíc diváků. Nejpříjemnější zjiště-
ním dne bylo, že trať dokončilo padesátšest ze
sedmdesáti jezdců a deset z jedenácti týmů.
Bezchybných bylo čtyřicetčtyři dvojic a osm
z nich i v předepsaném čase. Většina jezdců
však byla časovou penalizací postižena. Limit
10,05 min. byl takřka nestihnutelný.

Velké štěstí na druhé vodě měla vedoucí In-
grid Klimke, kde ji její 14letý hannoverán podržel
a nakonec stihla i čas tři sekundy před limitem.
Jako nůž máslem prolétl kurzem Michael Jung,
stejně jako švédská manželka Franka Osholta,
Sara Algotsson-Ostholt s 10letou bělkou WEGA
(Irco Mena), nebo vysoký Angličan William Fox-
Pitt  na COOL MOUNTAIN (Primitive Rising). Ne
všichni měli štěstí. Mezi velkými jmény, která po
pádu krajinovou jízdu nedokončila, byl třeba člen
domácího týmu Andreas Dibowski, stejně jako
jeho krajan Andreas Ostholt, Britky Mary King
a Laura Collett, Francouz Pascal Leroy, nebo
Karen Donkers z Belgie.

Po crossu se na prvních dvou místech udrželi
s nezměněným kontem Ingrid Klimke (30) a Mi-
chael Jung (33,3) a na třetím vystřídala svého
manžela Sara Algotsson-Ostholt (36). Na čtvrté
příčce zůstala Sandra Auffarth (37) a na pátou

V Luhmühlenu pršelo

Německá trojice na stupních vítězů ME ve vše-
strannosti v Luhmühlenu: zlatý Michael Jung, před
Sandrou Auffarth a Frankem Ostholtem

sestoupil Frank Osholt (40). Šestý byl William
Fox-Pitt (42,7). V družstvech drželi svůj náskok
Němci (100,3), před Brity (142,6) a Francouzi
(151,1).

Foto FEI
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Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák

Britům musel stačit bronz
Nedělní parkur byl poměrně technický a větši-

na chyb se dělala v kombinacích. Vedoucí týmy
měly po jednom vyloučeném a všechny výsled-
ky se započítávaly. Doplatilo na to britské druž-
stvo, když Nicola Wilson i Piggy French udělaly
po jedné chybě a William Fox-Pitt by pro udrže-
ní stříbrné pozice musel jít čistě. Jenže ani on se
jednomu zaváhání nevyvaroval a Velká Británie
skončila třetí. Přeskočili je francouzští reprezen-
tanti, kteří naopak zůstali všichni bez chyby.
S převahou vyhráli Němci, i když i jejich obrov-
ský náskok se ztenčil.

Výsledek týmové soutěže: 1. Německo,
124.3, 2. Francie, 151.1, 3. Velká Británie,
154.6, 4. Švédsko, 199.2, 5. Irsko, 206.7, 6.
Itálie, 209.2, 7. Nizozemsko, 217,5, 8. Španěl-
sko, 316.0, 9. Švýcarsko, 373.2, 10. Belgie,
1,121.6, 11. Polsko, 1,229.2.

Týmy Francie a Švédska jsou další, které
splnily kvalifikaci na londýnské OH. Kanada,
Nový Zéland, USA, Německo a Belgie jsou
kvalifikovány už od loňských WEG a Velká Bri-
tánie má jako pořadatel místo automaticky.

Německý triumf
Z jednotlivců si své drama prožila ve Waren-

dorfu působící Švédka Sara Algotsson-Ostholt.
Skákala naprosto suverénně až k předposlední
překážce, kterou byl dvojskok z kolmých skoků.
K prvnímu přišla zdálky a shodila ho a před dru-
hým zastavila. Nakonec i s časovou penalizací
inkasovala na této kombinaci osmnáct bodů a to
ji z medailové pozice srazilo až na dvanáctou
příčku. Stejnou sportovní tragédii zažila i dopo-
sud stále první Ingrid Klimke, jejíž ABRAXXAS
se po třetině kurzu rozhodl skákat o deset centi-
metrů níž. Celkem shodil šest skoků a Ingrid by-
la rázem jedenáctá.

Zlato tak získal suverénní Michael Jung na LA
BIOSTHETIQUE-SAM FBW (GER) s výsledkem
33,3 + 0 + 0 = 33,3, který k loňskému světové-
mu titulu přidal evropský. Stříbrná byla talento-
vaná Sandra Auffarth na OPGUN LOUVO
(GER) 35,4 + 1.6 + 0 = 37.0 a bronzový Frank
Ostholt na LITTLE PAINT (GER) 34.0 + 6 + 0 =
40.0. Německý triumf potvrdil čtvrtým místem
Dirk Schrade na KING ARTUS (GER) 36,7 + 6 +
0 = 42,7 a pátá skončila Stefana Brecciaroli na
APOLLO VAN DER WENDI KURT HOEVE (ITA)
35.8 + 9.2 + 0 = 45.0. Šesté místo obsadil Do-
natien Schauly na OCARINA DU CHANOIS
(FRA) 45.6 + 0 + 0 = 45.6, sedmé William Fox-
Pitt na COOL MOUNTAIN (GBR) 42,7 + 0 + 4 =
46,7 a osmé Nicolas Touzaint na NEPTUN DE
SARTENE (FRA) 37.9 + 9.2 + 0 = 47,1
Podrobné výsledky najdete na 
www.luhmuehlen.de

Čtvrtou soutěží pokračo-
val 1. - 4. září seriál nejtěž-
ších soutěží světa ve vše-
strannosti  HSBC FEI Clas-
sics. Z vítězství při Burghley
Horse Trials se mezi  71 dvo-
jicemi radoval po druhé nej-
lepší drezuře, nejlepším
crossu a po pouhém jednom
bodu na parkuru William
Fox-Pit na 11letém PARKLA-
NE HAWK (A1/1) z Velké Bri-
tánie. Na druhém místě
skončil Novozélanďan And-
rew Nicholson s NEREO
před dalším britským repre-
zentantem Mary King na
KINGS TEMPTRESS. V prv-
ní desítce umístěných bylo
pět britských dvojic, čtyři
jezdci z Nového Zélandu
a jeden z USA. Kompletní vý-
sledky na 
www.burghley-horse.co.uk

V seriálu HSBC FEI Clas-
sics se po čtvrtém kole dosta-
la Mary King před William
Fox-Pitta a Piggy French. Po-
slední kolo se koná 12.-16.
října v Les Etoiles de Pau ve
Francii.

Global Champions
Tour v Riu

Rio de Janeiro bylo první zářiovou neděli
svědkem předposlední etapy Global Champions
Tour. Pořadatelem byl tým okolo manželského
páru Alvaro de Miranda a Athina Onassis a na
dotacích byl vyplacen rekordní milión EUR. Par-
kur, který stavěl Belgičan Luc Musettes si vy-
zkoušelo třicet čtyři jezdců. Kurz prvního kola
byl hodně náročný a natěšení diváci se dočkali
jen dvou čistých parkurů.

Mezi renomovanými jezdci, kteří se mezi
osmnáct postupujících do dotovaného druhého
kola nedostali, byli ku příkladu Kevin Staut, Jos
Lansink, Marko Kutscher, Steve Guerdat, Mar-
cus Ehning, nebo Jeroen Dubbeldam.

London do Londýna
Parkur druhého kola byl o dost snazší a bez-

chybných výsledků zde dosáhlo deset dvojic.
Nejvíc se čekalo jak si s kurzem poradí ti dva
bezchybní z prvního kola. Prvním z nich byl Ho-
lanďan Gerco Schröder s perspektivním 9letým
hřebcem EUROCOMMERCE LONDON (Nabab
de Reve). Jeho pohledný ryzák skákal stejně su-
verénně jako v prvním kole a bezchybnou jízdou
dostal svého konkurenta pod veliký tlak. Tím byl
domácím publikem mohutně povzbuzovaný Rod-
rigo Pessoa s 13letým hnědákem LET'S FLY
(Lordanos). Moc se snažil, a když spadla úvodní
stacionáta trojskoku, projela kolbištěm vlna vel-
kého zklamání. Výrazně pak zvýšil tempo, ale
výsledný čas nestačil ani na stupně vítězů. Na
druhém místě za vítězným Gerco Schröderem,
se umístila Edwina Alexander na CEVO ITOT DU
CHATEAU (Le Tot de Semilly), která si tím již do-
předu zajistila vítězství v celoročním žebříčku.
Třetí místo obsadil Němec Philipp Weishaupt
s nadějným 9letým MONTE BELLINI (Monten-
der). Čtvrtý byl Rodrigo, na 5. místě skončil Lud-
ger Beerbaum s 12letým hřebcem CHAMAN
(Baloubet du Rouet) a šestá skončila Judy-Ann
Melchior na 11leté CHA CHA Z (Carthago Z),
všichni se čtyřmi body z obou kol.

Vítěz na tiskové konferenci zářil štěstím: „Vě-
řil jsem, že London bude dobrý už když jsme ho
kupovali, a po dnešku to vypadá, že bychom se
do nominace na OH mohli dostat. Možná proto
jsme ho takhle pojmenovali!"

Závěrečná etapa letošní Global Champions
Tour bude 24. - 26. listopadu v Abú Zabí, ve
Spojených Arabských Emirátech.
Kompletní výsledky naleznete na:
www. globalchampionstour.com

Mistrem Evropy mladých jezdců v britském
Blair Castle se stala Němka Freya Fullgräbe
s OJE OJE. Týmové zlato zůstalo doma, když
si čtveřice britských jezdců na své konto při-
psala 2., 4., 13. a 32. místo v individuálním po-
řadí. Česká republika měla v Británii osamo-
cenou Barboru Žáčkovou na FREY, která
v konkurenci 57 dvojic obsadila 43. příčku ja-
ko poslední, která soutěž dokončila. Komplet-
ní výsledky, včetně protokolu o chybách na-
leznete na www.blairhorsetrials.co.uk

Vítězem SP FEI ve všestrannosti se stal  No-
vozélanďan Clarke Johnstone se ziskem 118
bodů před Christopherem Burtnem z Austrálie
(114) a Bělorusem Aleksandrem Faminou
(92). Clark Johnstone zahájil seriál sedmi svě-
tových soutěží vítězstvím při zahajovacím do-
mácím turnaji v Kihikihi. Zde si navíc připsal i
další body za 3. místo. Hned ve druhé soutěži
v Sydney vítězství zopakoval. Protože se do
žebříčku SP započítávají pouze tři nejlepší vý-
sledky, 30 bodů za 5. místo v závěrečné sou-
těži v Le Pin au Haras již ani nepotřeboval.
Třetí jezdec Bělorus Faminou získal svůj bo-
dový zisk při jediném startu v Minsku, kde bo-
doval se třemi koňmi.Foto FEI

Foto FEI

Foto FEI
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FEI Test 2011
Jezdecký areál Equus Kinsky v Hradišťku

přivítal ve dnech 2. až 4. září účastníky mezi-
národního srovnání drezurních jezdců FEI
World Dressage Challenge.

Výkony jezdců a jejich koní tentokrát posu-
zovaly dvě dámy - Maria Zvonimorova Todo-
rovska-Omari z Bulharska a Mariia Dzhumad-
zuk z Ukrajiny.

Maria Zvonimorova Todorovska-Omari
(45) vystudovala Sportovní akademii na Tělo-
výchovném institutu v Sofii. Jezdectví se vě-
nuje od svých 14 let, drezuru jezdila do stup-
ně GP. Je několikanásobnou mistryní Bulhar-
ska v drezuře a několik let byla členkou re-
prezentačního družstva. Je mezinárodní roz-
hodčí a mezinárodní stevardkou, ve funkci
stewarda působila i na OH v Athénách v ro-
ce 2004. Rovněž je mezinárodní trenérkou,
mnoho let působila ve funkci trenéra v Da-
mašku, kde jí prošlo rukama více než 400
studentů ze všech zemí Evropy. V současné
době působí na soustředěních zejména
v Řecku, Turecku a Egyptě.

Mariia Dzhumadzuk (44) se věnuje jezdec-
tví od 15 let, vystudovala také Institut tělový-
chovy a sportu, byla členkou národního týmu
v drezuře. Trénuje koně do stupně SG, IM1
i GP, ale kromě drezury rovněž všestrannost.
Působí v Rusku, Bělorusku, v Litvě a Lotyš-
sku. Mezinárodní rozhodčí je šest let, vedle
trenérské činnosti stále ještě jezdí i závodí.

Jezdecký průmysl ve sporu
Po přečtení časopisu Jezdec č. 14 jsem v rubrice  „Názory“ objevil ve článku Kateřiny Hanušo-

vé mnoho nepřesností. Jelikož žiji v Rakousku již 20 let dovoluji si několik faktů poopravit.
Procentuální srovnání ČR a Rakouska v počtu „koňařů“ a koní, je mylné. Podle poměru 10,5

mil. obyvatel v ČR k 8,34 mil. obyvatel v Rakousku sice můžeme obě země srovnávat, ale ostatní
údaje již srovnání neunesou. Je to v první řadě 26 000 členů ČJF k 48 100 členům Rakouské fe-
derace a pak i uváděných současných 73 000 koní v ČR ke 120 000 koní Rakouska.

Soustředím se na systém skokových soutěží. Finanční odměny jsou výslovně zakázány v sou-
těžích stupně „E“ (nejnižší soutěže), v soutěžích jezdců bez licence, soutěžích určených k setká-
vání jezdců, soutěží spřežení a voltiže. Jinak je pouze na pořadateli, jestli jednotlivé soutěže ne-
bo jejich odděleni bude dotovat finančními odměnami. Finančními odměnami jsou i věcné ceny,
u nichž je udána finanční hodnota. Není pravda, že se pořadatel musí držet tabulek. To platí pou-
ze u závodů kategorie „C“ (do 130 cm). U kategorie „B“ (do 140 cm) a „A“ (do 150 cm) je přede-
psána jen minimální částka. U kategorie „C“ jsou také výjimky, kupříkladu u licencí (R1 a RD1 to
jsou nejnižší licence) může být částka vyplacených odměn i překročena.

Je pravda, že startovné má své limity. Před startovným ale musí každý jezdec zaplatit nejprve
zápisné. To je např. u jednodenních závodů kategorie „C“ 16,- € , u vícedenních pak 25,- €. U ka-
tegorie „B“ 25,- až 35,- € a kategorie „A“ 25,- až 50,- €.

Startovné je pak u soutěží bez finančních odměn 10,- €. Startovné u závodů s finanční odmě-
nou kategorie „C“ od 11,- € do 18,- € a u kategorie „B“ a „A“ 18,- € do 36,- €. Vyšší startovné je
povoleno, jestliže pořadatel vyplatí posledním umístěným dvojnásobné startovné. Vždy se ale vy-
plácí první čtvrtině startujících. Ke startovnému se pak ještě platí jedno euro jako příspěvek na
sport.

Také u kategorizace jezdců se autorka mýlí. Majitelé licence R3 - S4 nedostávají výhry na zá-
vodech kategorie „C“ a „B“ v soutěžích A (základní) a L (lehká) a ne jak stojí v článku do LM (sou-
těž do 130 cm).

Ale pořadatel může i toto změnit, jenom musí mít tito jezdci samostatné oddělení. Generelně
vypisují pořadatelé soutěže stupně „A“ a „L“ ve dvou odděleních a to nejprve pro jezdce s ne-
jmenší licencí R1 a další oddělení pro jezdce s R2 a vyšší. Na závodech, kterých jsem byl pořa-
datel, jsme roce 2010 v kategorii „C“ měli 19 soutěží a 36 oddělení. Některé soutěže musí být do
programu zařazeny povinně a rozdělení do oddělení je taky povinné. To přináší pořadatelům sku-
tečně náklady navíc.

Pořadatelství závodů v Rakousku tedy má svá pevně určená pravidla. V zájmu objektivity je
ovšem spravedlivé také uvést, že vzhledem, ke značnému finančnímu zatížení pořadatelů se jen
v roce 2010 z kalendáře „ztratilo” 38 závodů kategorie „C“. To je zde podrobováno kritice a jistě
neprospívá masovému rozvoji jezdectví. Takže ani rakouský systém není dokonalý. Petr Hrůzek

Finále Equiservis Channel Star
Za podpory společnosti Equiservis proběhlo ve

Zduchovicích o víkendu 3. - 4. září finálové kolo
Equiservis Channel Star 2011. Letos se konal již
6. ročník seriálu, který je určen dětem, pony, juni-
orům, mladým jezdcům a jezdcům, kteří v roce
2010 a 2011 nestartovali v soutěžích „S" a výše.

Konečná umístění v jednotlivých kategoriích
po finálovém kole: kategorie Pony Younger zví-
tězila Lenka Heřmanová, před Terezou Kroužko-
vou a Petrem Dajbychem. V Pony Older: 1. An-

na Kukrechtová, 2. Šárka Tůmová, 3. Eliška Jan-
dová, kategorie Children: 1. Adéla Stružinská,
2. Eliška Jandová, 3. Klára Kocumová, kategorie
Junior: 1. Jiřina Pružinová, 2. Tereza Kamírová,
3. Anna Kellnerová, kategorie Young Riders:
1. Martina Benešová, 2. Marie Ungrová, 3. Bar-
bora Kukrechtová, kategorie Chance: 1. Martina
Vyštajnová, 2. Andrea Metelková, 3. Mariana Va-
halová. Kompletní žebříčky seriálu naleznete na
www.kone-zduchovice.cz

Nemilosrdné zrcadlo nastavuje české drezurní společnosti Mezinárodní jezdecká federace. FEI World
Dressage Challenge patří již tradičně k jejím aktivitám na podporu drezurně rozvojových zemí. V ČR
odstartoval  již před mnoha lety a zanedlouho se bude druhé desetiletí testů chýlit ke konci (zahájeno
v roce 1997). Po 15 letech a bez sebemenšího podceňování národních elit jiných východoevropských
států je pro nás jako bývalé příslušníky jezdecky vyspělé Evropy hořkou pilulkou nejenom zařazení ČR
do skupiny uvedených zemí, ale i země, ze kterých letos přijeli odborníci určení k pozvednutí české
úrovně. Za tento pokřivený obraz, určitě nemůže zrcadlo FEI. To je rovné. Cyril Neumann

Týden před FEI testem se v Hradištku konalo drezurní finále
KMK. Obě vítězství si z dvoukolových soutěží odnesla mgr. Ha-
na Vašáryová z drezurní stáje Pelikán. V pětiletých na SO EASY V
(foto) a v šestiletých s LA FLEURETTE.

Mezinárodní rozhodčí Maria Zvonimorova To-
dorovska-Omari z Bulharska a Mariia Dzhu-
madzuk z Ukrajiny.

Naše jezdce a koně zatím mohly srovnat jen
se startujícími ve Slovinsku a na Slovensku.
Podle jejich slov očekávaly, že naši budou za-
tím nejlepší a jejich očekávání se splnilo. Oce-
ňovaly zejména dobré základy. Dalšími státy
v naší skupině je Chorvatsko a Kazachstán.

Zřejmě vzhledem k termínu této soutěže (tý-
den po finále KMK a týden před finále Drezur-
ního poháru) byl zájem startujících ještě nižší
než v předchozích letech. Zrovna tak diváků při
samotných soutěžích i nedělní klinice bylo více
než poskrovnu.

V úvodní úloze pro děti Preliminary (5 star-
tujících) zvítězila Michaela Pavlisová - BARON
TRENK, JS u Ryzáčka za 65,517%. V téže úlo-
ze určené pro mladé koně (4) získala první
místo Petra Prašínová SANTINI BOY, Stáj Hor-
se Mane za 63,966%.

Úlohu základní Elementary absolvovaly rov-
něž děti (4) a zvítězila Kateřina Rosická
s EMIL-R, JK Céva za 61,622. Mezi staršími
jezdci (6) si vavřín vítězství odnesla Karla Mot-
hejlová a ALLITAIR, JS Picadero za 66,351%,

což bylo nejvyšší ohodnocení ze
všech soutěží.

Úloha střední Medium je na
úrovni našeho -L-, tam startovalo
sedm dvojic a prvenství získala
Šárka Charvátová s COMER-K,
NH Kladruby n.L. za 62,688%.

V úloze pro pokročilé Advanced
na úrovni našeho -S- viděli diváci
šest dvojic a nejlépe hodnoce-
na byla Libuše Půlpánová se
SEMIRAMIS, TJ Equus Kinsky -
62,703%.

V poslední soutěži SG se před-
stavilo také šest dvojic a vítězství
si odnesla Kamila Kollárová
s WELTMEYER SON W, JK Dře-
věný dvůr Baška za 64,408%.

Do soutěže družstev byly vybrá-
ny Tereza Hábová - JAMES BOND
(soutěž Medium) 61,375%, Karla
Mothejlová ALLITAIR  (Elementa-
ry) 66,351, Adéla Neumannová
BABYLON VAN LANGE WEEREN
(Elementary) 64,595% a Ida Jan-
čářová LANCELOT 10 (SG)
62,237%. Na srovnání s ostatními
státy si musíme ještě počkat.

V nedělní klinice se obě dámy
zaměřovaly téměř u všech koní na
zlepšení práce hřbetu a zejména
zádě. Pavla Loudová

Foto J. Matuška



XIX. ročník | číslo 17
9. 9. – 22. 9. 2011 7Názory

V Hradci nad Moravicí proběhlo
28. srpna XIV. Hradecké skokové
derby.V obou soutěžích do 110 cm
i do 120 cm po rozeskakování zví-
tězila domácí Petra Hrbáčová na
BRAWO.

Hatla pokračuje
Jaroslav Hatla zintenzivnil zá-

vodní činnost a 27. srpna startoval
se SECOND SUPREME a WEST-
WINDS EL DIVO v národních sou-
těžích úrovně dvou hvězd v High-
clere. EL DIVO šel v oddělení zku-
šenějších koní a skončil s 51 tr. bo-
dy na 20. místě, SECOND SU-
PREME v oddělení mladších koní
s penalizací 48,6 bodů na 3. místě.

O týden později staroval mezi
nováčky s 6letým MASTER BEN
v Göring 2 a zde skončil na
18. místě.

Životní jubileum oslavila 20. srpna
ve Frenštátě pod Radhoštěm neú-
navná Olga Havrlantová. O této
duši severomoravského jezdectví
posledních 50 let není třeba nic
dalšího sdělovat. Blahopřejeme.

Foto J. Gebauer

Starší v sedle
JO TJ Agro Cheb pořádá v Nebanicích  ve dnech 30. září až 2. října druhý

ročník jezdeckých soutěží ve skocích i drezuře pro dříve narozené jezdce pod
názvem Starší v sedle. Pro bývalé jezdce z řad trenérů a funkcionářů je v roz-
pise vyhrazena soutěž Pohár národů a Grand Prix Nebanice. V obou případech
ve skocích i drezuře. V drezurním Poháru národů mohou soutěžit dvoučlenná
družstva v libovolné volné sestavě jak samostatně nebo při Pas de deux, ve
skocích pak tříčlenná družstva na parkuru do 70 cm.

V GP Nebanice v drezuře si mohou soutěžící připravit libovolnou drezurní
úlohu a ve skokové GP je čeká skoková soutěž handicap s jedním dvojskokem,
kdy se jezdec bude moci přihlásit do obtížnostní úrovně podle svého uvážení.
Uzávěrka přihlášek je 18. září na nebanice@wia.cz Podrobnosti na
www.nebanice.com

Chovatelský den k výročí 200 let od založení Zemského hřebčince
uspořádali v Písku 20. srpna. Záštitu nad akcí převzal ministr zeměděl-
ství. Pro diváky byl připraven bohatý program s dopolední chovatelskou
přehlídkou. Obohatili jej i slovenští lipicáni z Národního hřebčína v To-
poľčinkách. Součástí bylo i slavnostní rozloučení hřebce BENTLEY Kle-
tečka se sportovní kariérou.

Foto Š. Bělohlavová

Foto Š. Bělohlavová
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Čtyři země jedna vášeň 
První zářijový víkend (2.-4.9.) patřil v Pardubicích 13. ročníku výstavy Ko-

ně v akci. Ta se rozrostla do obřích rozměrů a návštěvníkům bylo předsta-
veno 550 koní 35 plemen. Hlavním mottem výstavy bylo tentokrát předsta-
vení chovů zemí Visegrádské čtyřky a program každý den vyvrcholil hodino-
vým blokem s názvem: Čtyři země - jedna vášeň.

Jedním z nejatraktivnějších vystoupení byli trubači s bubeníkem v husar-
ských uniformách v sedle shagya-arabů z maďarské Bábolny. Polsko zastu-
povali huculové, Slovensko Národní hřebčín Topoĺčianky. Atraktivní však bylo
i předvedení peruánských paso, o jejichž účast se velmi zasloužila peruánská
velvyslankyně Maríta Landaveri Porturas. Na základě jejího pozvání pak pro-
gram výstavy shlédlo dalších sedm velvyslanců. V Pardubicích se hrálo popr-
vé i polo, zvolen byl nejkrásnější kůň (fríský vraník BARON van ODINGAS-
TATE), nechyběl těžký tah. Výstavu navštívilo celkem 15 000 návštěvníků.

HYGIENICKÉ STELIVO PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
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