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Brno plné drezúry
I když zatím jen docela krátká, tak přeci i pětiletá
tradice je důvodem k malému bilancování. Drezúrní
Velká cena Brna, jejíž právě pátý ročník se konal ve
dnech 20.-22. června, takové bilancování zasluhuje.
Na počátku stála snaha přitáhnout do budovaného
areálu na Panské Líše alespoň českou drezurní špičku. Poté se začali organizátoři rozhlížet po okolních
zemích a stejně tak jako každý začínající pořadatel to
ani brněnští neměli a nemají lehké. K původně dvěma
hvězdám navíc přidali v roce 2002 ještě hvězdu třetí.
To je již drezúrní úroveň nad síly většiny české konkurence. Jedna z cest jak zajistit účastníky bylo vypsání
specielní soutěže pro mladé jezdce a juniory. Tu navíc
v loňském roce podpořilo zařazení CDI v Brně do seriálu soutěží mladých jezdců CDI/Y - FEI Waldfried Euro
Future Cup.
Čtyři dobře organizované soutěžní ročníky, komunikace se zahraničními rozhodčími i jezdci, ale i evropský šampionát 2003 i OH 2004 zařídily, že Brno bylo
připraveno ve správnou chvíli a na správném místě.
Letošní CDI*** totiž zastihlo evropské jezdce právě
uprostřed bojů o splnění nominačních kritérií na ME
13.-17. srpna v Hicksteadu a i na začátku plnění nominačních snah pro OH 2004 v Aténách. A část těchto
výsledků se dala i při CDI*** v Brně letos získat. To
způsobilo doposud největší invazi zahraničních drezúrních jezdců v české, ale i československé drezúrní historii. Do areálu Panská Lícha dorazili zástupci celkem
16 zemí. Na startovních listinách tří úrovní bylo při
pátečním kvalifikačním zahájení celkem 58 dvojic.

Něco o rozpisu
Rozpis závodů nabízel účastníkům soutěžní model
ve standardní podobě. Páteční a sobotní klasické úlohy
byly současně kvalifikací pro nedělní finálové volné
jízdy. K těm mohla, v každé ze tří kategorií, nastoupit
dvanáctka nejlepších jezdců, každý však (oproti kvalifikaci) pouze s jedním koněm.
Kategorie mladých jezdců měla na programu kvalifikace YD a YJ s finále vY/2003. V „malé rundě“ se nejlepší dvanáctka do finále vIM I probojovávala přes klasické úlohy SG a IM I a „velká runda“ měla na programu dvě kvalifikace úrovně GP B a finále vGP 1999.
Snadnější s finále to měli právě mladá jezdci. Těch
se ke kvalifikacím přihlásilo přesně dvanáct a tak již
samotná účast byla i vstupenkou do Finále. Silnou
skupinu dovezli Maďaři, v čele s jejich současnou
21letou jedničkou A. Komáromi, svěřenkyní G. Dallose. Slovensko zastupovala u nás velmi dobře známá
V. Rusnáková (DNĚPR) a naše barvy hájil R. Carva na
TEREZA (Stáj Carva) a jihočeská M. Neklová
s ARCON. Další z našich juniorů L. Půlpánová sice
s AVALON úroveň pro mladé jezdce také zvládá, ale
jak jsme se dozvěděli, momentálně se před juniorským
šampionátem více soustředí na práci s DAF ONDRÁŠ
a juniorské úlohy. Vzhledem k současnému rozložení
sportovních sil ve světě se však dalo tušit, že soutěž
bude v režii zástupců drezúrních velmocí Německa
a Holandska.
Do Malé rundy se přihlásilo přesně dvacet dvojic.
K mezinárodnímu měření, v ČR standardní mistrovské
úrovně SG a IM I, se však z našich jezdců odhodlala
pouze trojice F. Sigismondi (EXCALIBUR), Š. Charvátová (WATEAU) a H. Jeřábková (HELIO).
Touha po zisku nominačního výsledku pro evropský

šampionát a olympijské hry přitáhla do Brna největší
startovní pole pro úroveň Grand Prix. Velká runda
měla na počátku 26 uchazečů o finále s celkově 13
zemí Evropy. Jediným českým zástupcem pak byla
domácí Š. Charvátová na CELBANT.

ARCON překvapil
Mladí jezdci zahajovali v pátek týmovou úlohou YD.
Podle tušeného se na čele seřadili zástupci Holandska
a Německa, ale pro nás příjemným překvapením bylo,
že se na čtvrté příčce objevila M. Neklová na ARCON.
Tato jezdkyně udělala od loňska výrazný výkonnostní
posun a pro většinu domácích diváků i odborníků byla
největším překvapením. Tato jezdkyně v Brně prokázala i výkonnost opravňující ke startu ma ME v Saumuru (24.-27. 7. Saumur). Bohužel však pozdě, protože
jednou s podmínek splnění této kvalifikace byl i termín
uzávěrky nominativních přihlášek a tím byl 11. červen.
Na naší plánované účasti v Saumuru se tedy nic
nemění a soutěžit zde budou R. Carva a L. Půlpánová.
Ve stejné výkonnosti pokračovala M. Neklová
i v těžší úloze (YD). Zde skončila na pátém místě
a před ní se dostala ještě i maďarská jednička
A. Komáromi na RICHBOURG. R. Carva (TEREZA)
skončili devátí a sedmí. Po dvou kolech tak M. Neklová
postoupila do finále ze čtvrtého místa a R. Carva
z osmého.
V nedělním vyvrcholení pak oba naši jezdci zopakovali již své standardní výkony a umístili se na 8.
(M. Neklová) a 9. (R. Carva) místě. V soutěži zvítězil
B. Werndl na SAM (GER) před Holanďankou T. Zweistra (HEXAGON’S KYRAIN) a svojí krajankou
J. Werndl (DUCHESS 8). Nutno říci, že tato trojice
nejenže dominovala celé sérii, ale od svých soupeřů
se výrazně oddělila.
Pozice našich jezdců v Malé rundě byla o poznání
komplikovanější. V zahajovací St. Georg skončil nejlépe F. Sigismondi (EXCALIBUR) na ex equo 13. příčce.
H. Jeřábková (HELIO) byla 17. a vůbec se nedařilo
Š. Charvátové na WATEAU, která uzavírala výsledkovou listinu na 19. místě, již jen před vyloučeným
S. Blasi z Itálie. I zde dominovali němečtí a holandští
zástupci mezi které se však přeci jen dokázala vklínit
J. Dysarz (SOFIX) z Polska.
Ve druhém kole (IM I) se pořadí přeci jen poněkud
pozměnilo. Na čele sice zůstala vítězka St. Georg
S. Baumgarten (WANDERER’S GRANDIOSO), ale na
druhou příčku poskočil G. Dallos na DONERSTERN.
Naši jezdci však výsledkovou listinu uzavřeli.
Přes vzepjetí G. Dallose ve druhé kvalifikaci nedělní
Kür prokázal, že současní koně tohoto maďarského
internacionála a bezesporu jezdce evropského formátu,
nedosahují kvalit fenomenálního AKTION. Výkon DONNERSTERNA zde stačil jen na 6. místo. Čelo patřilo
T. Zweistra (KWARTRIAL) z Holandska před německou trojicí S. Baumgarten, B. Peter (GRAF BENNO)
a D. Groenke (VIKTORIA 24). Přes skutečnost, že
jezdci na čele předvedli rutinované a vesměs ukázněné
výkony, tato soutěž postrádala elegantnější předvedení
a finále bylo poněkud nevýraznou záležitostí.
O to s větší dychtivostí bylo očekáváno měření nejlepších dvanácti ve Velké rundě. Na rozdíl od předchozích dvou kategorií zde oběma kvalifikačním GP kat.
B dominoval Brit W. Channon na LORENZO. Za tímto
jezdcem se objevovala v obou dnech v různých pořa-

Š. Charvátová - CELBANT
dích L. van Lieren (LOUSVILLE) z Holandska, Belgičan J. Zagers (MISTER SAYGON) či A. Merveldt-Steffens (HERA a FOSBURY) startující za Irsko. Naše
Š. Charvátová na CELBANT skončila jednou na 15.
a podruhé na 17. místě. Vzhledem k tomu, že však pro
finále mohl každý z jezdců zvolit pouze jednoho koně,
nakonec na naší jezdkyni místo mezi nejlepšími dvanácti zbylo a nedělní návštěvníci měli ve finále komu
fandit.
Startovní listina byla ve všech třech případech sice
losována, ale podle výkonů z kvalifikací vždy po čtveřicích tak, aby finále přeci jen gradovalo. I přes to však
již první startující finále Velké rundy Rakušanka K. Procházka (LOUI’S D’OR) ukázala, že toto finále bude mít
určitě velmi dobrou úroveň. Jako druhá startovala
Š. Charvátová na CELBANT. Ta měla v té chvíli svůj
hlavní cíl splněn, protože první část kvalifikace předepsané FEI k letošnímu evropskému šampionátu již
byla hotova. Výkon naší současné jedničky ukázal, že
CELBANT je stále schopen obstát v podobné soutěži,
i když výkon stačil pouze na závěrečnou finálovou
příčku. První čtveřici zakončila velmi dobře Polka
Ž. Skowroňska na GOLDAMOS a jejich výkon je nakonec vynesl na 5. místo.
Druhé čtveřici zcela jasně dominovala Irka A. Merveldt - Steffens. Ta si pro finále vybrala westfálského
FOSBURY. Její Kür byl velmi precizní, hudba výborně pasovala k jednotlivým cvikům. V té cvíli bylo
jasné, že poslední jezdci to nebudou mít s překonáním tohoto výkonu snadné. Nakonec se to povedlo
dvěma. Holandskému L. van Lieren na LOUISVILLE
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Ještě to potrvá

jen velmi těsně o 0,1 %. Prvenství si však zcela
zaslouženě vybojoval belgický J. Zagers na MISTER
SAYGON, který předvedl skutečně precizní pasáž
a piaf, která byla překrásnou tečkou za nedělním
programem.

M. Neklová - ARCON a R. Carva - TEREZA

Pátý ročník CDI v Brně opět ukázal jak je na tom
česká drezúra. Po poněkud nadějnějších sezónách se
v loňském roce téměř rozpadla česká špička pomýšlející na vyšší výkonnost. V loňském roce z ní zbyla pouze
Š. Koblížková, letos, jak se zdá, Š. Charvátová. Bohužel situace není příliš růžová ani
ve střední úrovni, která ještě
v loňském roce byla některým
českým drezúristům příliš jednoduchá. Již sama skutečnost,
že k mezinárodnímu srovnání
s východoevropskými jezdci či
se slabšími jezdci ze západu, se
odhodlala pouze trojice o mnohém napovídá. To vše v úrovni,
která je v naší zemi standardně
vypisována a ve které se soutěží i na mistrovství republiky. Trojice soutěžících proto, i přes
neúspěch, zasluhuje uznání
a dá se doufat, že po troškách
sbírané zkušenosti nakonec
přeci jen povedou k lepším
výsledkům. Stejně to platí
i o mladší věkové kategorii.
Sečteno a podtrženo s výjimkou
L. Půlpánové CDI v Brně ukázalo, že ČR má v současnosti šest
dvojic schopných mezinárodního srovnání.

Polské turné
CSIO Poznaň
Jubilejní 50. ročník CSIO Poznaň se konal 11.-15.
června a ČR reprezentoval M. Matějka s koňmi
SKARA SALDO a EFKUSWEG a A. Opatrný se trojicí
SILVIO, COLOMAN a CRAZY LOVE. Do Polska, které
bylo pro mnoho jezdců poslední zkouškou před CHIO
Aachen přijeli zástupci ze 17 zemí a pro Pohár národů
13 kompletních družstev.
Zahajovací skákání (130cm) přineslo našim barvám
třetí místo díky A. Opatrnému a COLOMAN. Ve stejné
soutěži skončila SKARA SALDO s jednou chybou na
posledním skoku na 36. místě. Ve druhé „zahajovačce“
dvoufázovém skákání 130/140 cm si dobře vedl
EFKUSWEG, ale výkon 3 tr. body ve druhé fázi stačil
jen na 30. místo. SILVIO nepostoupil do druhé fáze
díky 1 bodu za čas. Třetí zahajovací skákání do 145
cm na čas bylo určeno pro CRAZY LOVE, která byla
po bezchybném výkonu šestá.
Rozpis soutěží CSIO Poznaň obsahoval speciální
soutěže pro mladé koně s nedělním finále. V sobotu se
mezi mladými koňmi dařilo i našim jezdcům A. Opatrný
na COLOMAN i M. Matějka se SKARA SALDO skončili
dvoufázové skákání 135/140 cm po bezchybných
výkonech na 10. a 12. místě. Potom nastoupila
i CRAZY LOVE (140cm), ale 5 tr. bodů znamenalo 44.
pozici ve výsledkové listině.
Vrcholem sobotního programu byla i Velká cena.
GP Poznaň byla tradičně velmi obtížná a skoky do 160
cm byly skutečně na mírách. Nastoupilo 62 koní
z nichž se devíti podařilo zvládnout kurs bez chyby.
Zvítězil Ital R. Cristofoleti na LOHENGREEN před
domácím G. Kubiakem s DJANE DES FONTEINS.
A. Opatrný a SILVIO dokončili se 13 body. Poněkud
smolný průběh měla soutěž pro M. Matějku na
EFKUSWEG. Těm se v distanci připletl jeden ze členů
personálu a rozhození v rytmu mělo za následek hned
několik chyb (25 bodů). M. Matějka však byl nakonec
spokojen alespoň s tím, že EFKUSWEG šel v prvním
tak obtížném parkuru své kariéry„dokola“. Další umístění však sbírala CRAZY LOVE a A. Opatrný, kteří byli
ve skákání do 140 cm pátí.
Dalším vrcholem však bylo finále mladých koní (140
cm). Zde jsme byli zase vidět. Oba naši zástupci se
v konkurenci 50 dvojic dostali do rozeskakování.
SKARA SALDO v něm skončila po výkonu 4 tr. body
na 9. místě a COLOMAN, který shodil dvakrát, na 13.
místě. Prvenství si odnesla K. Offel na A LA BALLERINA (GER).
Před závěrečným nedělním vyvrcholením, kterým byl
Pohár národů, byla ještě vypsána jakási poslední příležitost - bodové skákání do 150 cm se žolíkem. Své kvality zde potvrdil EFKUSWEG, který skončil po bezchybném výkonu na 20. místě. SILVIO byl čtyřicátý druhý.
K pohárové soutěži nastoupilo 13 týmů. Do druhého
kola postoupila osmička nejlepších. Vítězství si odnesli
Italové s výsledkem 17 bodů před Švédskem a Belgií

(ex equo na 2. místě s 21 body), Holandskem (24),
Švýcarskem, Maďarskem, Německem a Polskem.
Podrobnosti o CSIO Poznaň naleznete na
www.hipodromwola.pl

CSI Sopoty
Z Poznaně se naši jezdci přesunuli do Sopot, kde
se ve dnech 20.-22. června konalo CSI. I zde byla konkurence značná a v soutěžích byli jezdci ze 14 zemí
Evropy. Důvod ke spokojenosti může mít především
M. Matějka. Ten za šest parkúrů chyboval jen dvakrát.
Nejprve v páteční 1. kvalifikaci na GP (do 140) na
SKARA SALDO skončil s nulou na 20. místě. Bezchyby absolvoval i EFKUSWEG soutěž do 135 cm s umístěním na 7. místě.
V neděli si pak koně role vyměnili. Nejprve SKARA
SALDO dokončila bezchybně skákání do 135 cm
a poté si ve druhé kvalifikaci na GP výkonem 4 tr. body
získal vstup do nedělní Velké ceny i EFKUSWEG.
Ten byl nakonec pro Grand Prix Sopoty i určen.
I tento parkur se našemu zástupci vyvedl a jen chyba
na posledním skoku jej připravila o vynikající umístění.
I když nemá cenu spekulovat, faktem zůstává, že
žádný z jezdců nedokončil základní kurs bez chyby.
O vítězství se rozeskakovala trojice s jedním tr. bodem
a prvenství získal Belgičan G. Cleeren na LOVERBOY.
čtyři tr. body stačily M. Matějkovi na 10. místo. SKARA
SALDO si skočila jen zrcadlové skákání do 135 cm,
ale přes bezchybný výkon byl hned její první soupeř
rychlejší.
Podrobnější informace o výkonech A. Opatrného
zatím nemáme, ale víme, že na SILVIO ve Velké ceně
po čtyřech chybách vzdal. CRAZY LOVE v jedné soutěži do 140 cm skončila druhá.

CSI Neuberen
CSI-A J/Y v německém Neubeeren se konalo
ve dnech 13.-15. června a ČR reprezentovali
K. Bardonová (GILLMORE, MAVERICK), J. Kincl
(LERY, GOMERA), V. Macánová (PRINCESS,
LISETTE), Z. Zelinková (CANTUS T), M. Roubalová (CAPTAIN) a L. Poláková (RAINBOW STAR).
Vedoucím týmu byl Z. Goščík.
Tradičně silné jezdecké závody přilákaly tentokrát účastníky z 15 států. Obrovská skupina
německých jezdců pak byla rozdělena podle příslušnosti k jednotlivým spolkovým zemím. I na
těchto závodech byly soutěže rozděleny do malé
a velké túry. V malé túře čekaly na jezdce dvě
kvalifikace do 135 cm s finále ve Velké ceně do
145 cm. Velká túra již byla o poznání těžší a dvě
kvalifikace měly úroveň S* a finále S**.
V pátek 13. června zahájil nejlépe a bez pověrčivosti J. Kincl na LÉRY v kvalifikaci malé túry,
kdy po bezchybném výkonu skončil šestý. Ve stejné soutěži byla také s nulou M. Roubalová na
CAPTAIN desátá. Velmi dobře s jedním shozením
šla i V. Macánová na PRINCESS. Nedařilo se jen
K. Bardonové (GILMORE), která byla vyloučena.
O stupeň těžší soutěž se nejlépe vydařila
L. Polákové (RAINBOW STAR), která se umístila
s jedou chybou na 14. místě. Bez shození, ale
bohužel s penalizací za čas 6 bodů, absolvoval
J. Kincl na GOMERA. Z. Zelinková a CANTUS
T měli 8 bodů a K. Bardonová na MAVERICK 13
bodů. Zde byla smolná V. Macánová s LISETTE,
která na jednom z lehčích skoků měla zastavení
a pád a byla vyloučena.
Druhá kvalifikace malé túry v sobotu již byla
o poznání obtížnější. Nejlépe si opět vedli J. Kincla
(LERY) a V. Macánová (PRINCESS), kteří dokončili s jedním shozením. Velmi lehké chyby, jinak
pohledného parkuru, znamenaly 12 tr. bodů pro
M. Roubalovou s CAPTAIN.
Druhá kvalifikace velké túry byla zároveň
i týmovou soutěží. Nejprve šli všichni jezdci první
kolo a po něm šest nejlepších týmů pokračovalo
ve druhém kole. Naše družstvo ve složení:
L. Poláková - RAINBOW STAR (19 bodů), K. Bardonová - MAVERICK (6), Z. Zelinková - CANTUS
T (4) a V. Macánová - LISETTE (16) dosáhlo
součtu 26 bodů a to stačilo na 12. místo.
Obě nedělní finále pak byla určena pro nejlepších 40 jezdců z předcházejících kvalifikací. Malá
túra, obtížnosti S*, se nejlépe vyvedla V. Macánové s PRINCESS. Ta dokončila se dvěma chybami
a skončila na 16. místě. Slušný výkon, lepší kvalifikací, předvedla i M. Roubalová s CAPTAIN - 12 tr.
bodů. Špatný den měla naopak LERY a J. Kincl,
kteří inkasovali 20 tr. bodů. Obtížný kurs překonala pouze čtveřice jezdců bez chyby. Po rozeskakování zvítězila A. K. Helmig na ROSSYBANA
(GER).
Do finále velké túry se za ČR dostala Z. Zelinková a CANTUS T. Ta se 12. tr. body skončila na
27. místě. Druhou naší zástupkyní byla L. Polácová. Ta však po potížích na trojskoku vytáhla RAINBOW STAR z trojskoku a při opakovaném nájezdu udělala kruh a ze soutěže byla vyloučena.
Vedoucí našeho týmu Z. Goščík ocenil především vzrůstající zkušenost našich mladých jezdců
a ani po CSI J/Y v Neubeeren se na nominaci
našich jezdců pro evropské šampionáty nic nemění. Na juniorské ME v San Remu vysíláme J. Kincla a K. Bardonovou. Vedocím týmu bude Z. Goščík. Na ME ve francouzském Le Touquet Paris Plage povede naše jezdce J. Pecháček a v týmu
bude Z. Zelinková, L. Poláková a V. Macánová.

Po Luhmühlenu Blair Castle
Tříhvězdičkový pokus J. Hatly na novém koni
s komplikovaným jménem KYRENEJENALLAS,
který měl být případnou přihláškou na ME v Irsku
nevyšel.
CCI *** Luhmuhlen bylo na programu ve dnech
12.-15. června a na start se postavilo 53 dvojic.
J. Hatla nezahájil příliš dobře v drezúře a výkon
oceněný 67.8 body stačil jen na předposlední
místo. Terénní zkouška probíhala dobře až do
crossu k překážce č. 8. Tam na velmi úzkém průčelí KYRENEJENALLAS dvakrát vybočil a
J. Hatla soutěž vzdal.
Ke svému výkonu J. Hatla řekl: „KYRENEJENALLAS je velmi dobrý kůň, ale v drezúrní přípravě potřebuje ještě výrazně zlepšit, ale to jsme
věděli. V terénu byl velmi dobrý a v podstatě až
k překážce č. 8 jsem neměl sebemenší problémy. Z úzkým průčelím jsem měl na tomto koni již
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jednu velmi dobrou zkušenost z Anglie a tak jsem
najel i tento skok bez obav. Je otázka zda jsem
trochu překážku nepodcenil nebo nevím co tam,
koni vadilo. V každém případě jsme s trenérem
byli domluveni, že v případě dvou zastavení soutěž vzdám, protože kvalifikace na Evropu bude
ztracena a je zbytečné koně vyčerpávat v prohraném závodě.
Nyní bychom chtěli ve dnech 11.-13. července
absolvovat tříhvězdičkovou dílčí soutěž v Anglii
(CIC***) a naším dalším větším cílem je mezinárodní mistrovství Anglie CCI*** v Blair Castle ve
dnech 22.-24. srpna. To bych měl mít v Anglii již
i AMICUSE a i ten by měl na sklonku sezóny
absolvovat tříhvězdičkovou soutěž.“
Mezi 34 dvojicemi, které soutěž dokončily byl
nejlepší W. Fox-Pit na TOM CRUISE. Podrobnosti naleznete na www.luhmuehlen.de

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Velká cena Litomyšle

Divácky velmi populární je soutěž smíšených štafet. Druhé místo
obsadil J. Skřivan (ROZITA) spolu s dcerou Mirkou (MISS).
V popředí O. Šránek (HERMELÍN) z TJ Primátor Litomyšl.
Páté kolo Českého skokového poháru 2003 se odehrávalo v rámci Velké ceny Litomyšle. Ta se konala ve
dnech 13.-15. června na kolbišti Za Primátorskou hrází
již po sedmé a dá se říci, že již patří zcela k tradičním
soutěžím naší skokové sezóny.
Ani však pořadatel jako je litomyšlský J. Skřivan
není uchráněn konkurence dalších závodů. I když se
do Litomyšle vypravila značná většina našich špičkových jezdců, rozhodně zde nebyli všichni. A. Opatrný
a M. Matějka odcestovali k polskému turné do Poznaně a Sopot, P. Doležal doprovázel jako trenér svoji
svěřenkyni V. Macánovou na CSI v Neubeeren a někteří jezdci přijali pozvání společnosti In Expo do Prahy
na Trojský ostrov.

Kritériová předehra
Soutěže v Litomyšli probíhaly již od středy, kdy se
na kolbišti konaly soutěže KMK. J. Pellar hodnotil ve
všech třech kategoriích celkově 63 koní. Mezi čtyřletými se mu nejvíce líbil IZÁK J. Jindry (Sp. Poříčí).
V pětiletých pak dva albertovské LEON 9 (Vondráčková) a IRLANDA (Navrátil), překonal YELLOW MAN ze
stáje Bost s P. Doležalem. Šestiletým dominoval
RICARDO P. Vachutky (Pegas Bohdaneč).

Litomyšl plná sportu

A pak již bylo na programu
první vyvrcholení závodů soutěž
-ST-. Již počet 36 dvojic dokazuje značný zájem našich nejlepších jezdců. Dvojice L. Hruška a Z. Fialka připravila parkúr,
který dokázalo nakonec překonat bez chyby sedm dvojic.
Dominoval Z. Žíla, který se do
rozeskakování probojoval se
dvěma koňmi CARTOUCH
a PINOT GRIGIO (Mustang).
Naopak štěstí tentokrát nestálo
u O. Nágra, který chyboval jednou s ATLASEM a na PICADOR dokonce dvakrát. Těsně
uniklo rozeskakování i J.
Pecháčkovi na VENEUR (chyba
na vodním příkopu). Nakonec
se z dalšího a výrazně cennějšího vítězství radoval opět R. Drahota, tentokrát na ARAGON
KARSIT, před J. Papouškem na
BARMA (Srnín) a Z. Žílou, který
obsadil třetí i čtvrté místo. Zbylé
pozice si po rozeskakování
rozebrali J. Skřivan (ANDOLPH
WEPOL), D. Fialka - LARCON
OIL TEAM a J. Jindra - CONTENDER NAXOS.

Nejen koně
J. Skřivan v čele pořadatelského týmu nejen, že
sklízel chválu za dobrou organizaci, ale zcela v duchu
své pořadatelské filosofie tradičně pamatoval na diváckou atraktivitu programu. Vedle soutěží se v Litomyšli
mohli diváci podívat na letecké modely přímo v akci
nad kolbištěm, děti povozit na pony a samotné skokové soutěže byly obohaceny nestandardními závody.
Mezi ně patřila nejen štafetové zápolení kombinovaných dvojic, ale i závěrečná sobotní soutěž - Skokové
derby. Soutěž úrovně -S- s terénními prvky byla dvakrát vyvedena mimo kolbiště a jako hlavní terénní
atrakce posloužila pochopitelně i Primátorská hráz.
Soutěž měla osm startujících a první místo si na své
konto připsal J. Kubrický na VINICIE FIDES AGRO
z JK Amigo před J. Papouškem (ZANZIBAR) ze Srnína a J. Skřivanem s RYTMA CAC LEASING. V té chvíli byl J. Kubrický jistě velmi spokojen. Netušil však
ještě jak hluboce se mu obliba terénních skoků do podvědomí zasunula.

Napínavý závěr
I když v neděli se 37 dvojic ještě utkalo o jedno -S(1. Z. Žíla - PINOT GRIGIO) pozornost nedělního programu se soustředila zcela na Velkou cenu Litomyšle
(-ST+T-), zařazenou i do Českého skokového poháru.
Ke dvoukolovému klání nastoupilo 28 startujících.
V prvém kole viděli diváci 15 bezchybných výkonů, což
předznamenalo napínavý závěr. Nejrychlejší z bezchybných v prvém kole byl J. Pecháček na VENEUR,
který si do druhého kola nesl nulu i v sedle PAPAYA.
Společně s ním se nula objevila hned dvakrát i na
kontě O. Nágra na PICADOR a ATLAS a J. Papouška
na AMARCORD a BARMA. Prvé kolo nedokončil
J. Kubrický, který s GIJOM FIDES AGRO vyskočil
z kolbiště přes jednu z přírodních překážek sobotního
Derby.

Kdo o víkendu 13.-15. června dorazil do Litomyšle
byl přivítán množstvím sportovně naladěné mládeže.
Ta však nesouvisela s jezdeckou Velkou cenou, ale
stovky sportovců dorazily do Litomyšle k první mládežnické olympiádě. V Litomyšli tak bylo velmi živo a jezdecké soutěže tak byly součástí obrovské sportovní
akce města.
V pátek nejlépe zahájil (-L-) M. Šoupal na C.C. CASH
Kentaur (SK Olympia), který se rozeskakoval s 27 dvojicemi. Druhá zahajovací soutěž určená zkušenějším
koním (130/140) potvrdila současnou formu J. Skřivana.
Domácí jezdec obsadil s koňmi LABE JAMES CAC
LEASING a ANDOLPH WEPOL první
dvě místa, jako nejrychlejší jezdec
mezi pěti v obou částech bezchybnými. Třetí skončil O. Nágr na PICADOR a dvojice z Mariánských Lázní
působila velmi přesvědčivě.
V sobotu patřilo zahájení skokové
soutěži -S-. Mezi 48 startujícími se
do rozeskakování probojovalo 15
dvojic a ze dvou bezchbných byl
rychlejší R. Drahota na JAZA KARSIT (Hořovice) před J. Jindrou
s ATOM SCHNEIDER (Sp. Poříčí).
Druhá sobotní soutěž patřila k těm
divácky zábavnějším. Ve štafetách
dětí na pony (50cm) a dospělými
jezdci na velkých koních (110cm) si
nejlépe vedla dvojice ze Spáleného
Poříčí J. Jindra - COWLEY KENTAUR a M. Rustová - ZUZANKA,
kteří překonali domácí rodinné družstvo J. Skřivan - ROZITA a M. Skřivanová - MISS 1. Druhá ze Skřivanových dcer Petra pak byla členkou
třetí štafety ve složení Hejduková - O. Nágr zvítězil ve VC Litomyšle na PICADOR, ale startoCURAGE, Skřivanová - ZUZANKA.
val i v sedle druhého bělouše ATLAS (foto)
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Při takovém počtu bezchybných se dalo očekávat,
že o vítězi bude po druhém kole rozhodovat rozeskakování. Toto očekávání naplnila šestice jezdců O. Nágr
(PICADOR), J. Papoušek (AMARCORD), M. Šoupal
(GRANNA ARGENTINA), D. Fialka (LARCON OIL
TEAM), M. Málek (COURAGE) a J. Jindra (ATOM
SCHNEIDER).
Zaplněné ochozy kolbiště Za Primátorskou hrází
byly před závěrečným rozeskakováním skutečně
napnuty. Nakonec si čisté konto udrželi i při závěrečném vystoupení dva jezdci J. Papoušek a O. Nágr,
který však byl o 0,16 s rychlejší a tak se stal jen skutečně velmi těsným vítězem 7. ročníku Velké ceny Litomyšle.

ČSP po pěti kolech
Páté kolo Českého skokového poháru pořadím
řádně zamíchalo. Do čela se dostal J. Papoušek, který
jako jediný dokázal bodovat ve všech kolech a vévodí
nyní tabulce s 58 body. Na druhém místě je zatím
D. Fialka (47), který bodoval při všech svých čtyřech
startech a nebyl pouze v Kolíně. Třetí příčka patří
J. Pecháčkovi (45), který má také čtyři bodové zisky
a absentoval v Ostravě. Stejný počet bodů má i dosud
vedoucí J. Kincl, který v Litomyšli chyběl, protože
reprezentoval v Neubeeren, a naprázdno vyšel v Kolíně. Za touto čtveřicí pak následuje se ziskem přes třicet bodů ještě A. Opatrný (38), J. Skřivan (37),
M. Šoupal (34) a J. Jindra (34).
V Poháru doposud bodovalo 30 jezdců a jejich
pořadí paradoxně uzavírá vítěz posledního kola
O. Nágr, který v Litomyšli více věřil ATLASOVI. Na
toho ale v Litomyšli zbyl, za výsledek 9 bodů a
21. místo, pouze jediný bod.

Zlatá podkova
Loštice
Ve dnech 20.-22. června se v žadlovickém zámeckém parku konal 26. ročník loštické Zlaté podkovy.
Tradičně deštivé Loštice tentokrát nedostály své meteorologické pověsti a počasí bylo téměř ideální. Do Loštic se dostavilo 59 stájí pro skokové soutěže, soutěže
všestrannosti a soutěže spřežení.
Ve Zlaté podkově startovalo 18 dvojic a ve velmi
vyrovnané soutěži nakonec zvítězil P. Chvojka na
GOYA (JK Chvojka). Druhou příčku získal M. Sokol na
LEADER (Dolní Chabry) před jedním z loštických organizátorů J. Vissekem na TAKOMA (Rianon Jeřmaň).
Ve Stříbrné podkově startovalo 23 dvojic a v této
soutěži již byly vidět rozdíly v úrovni soutěžících.
Zejména mladším koním dělala trať problémy a soutěž
nedokončilo 8 dvojic. První místo si odvezl J. Maxera
na HARY 1 (Blížkovice).
Bronzovou podkovu poněkud ochudilo omezení
věku startujících (dříve do 21 let, nyní do 18 let) a na
start se postavilo pouze deset dvojic. Po nejlepší drezúře, malé penalizaci za čas v crossu (1,6 bodu)
a bezchybném parkuru si vítězství odvezla J. Grodlová
na MARKÝZO z JK Glod Čejov. Naopak průběžné
pořadí se výrazně měnilo v Soutěži nadějí. Úskalím
nebyl ani tak terén jako parkur. Jediný beztrestný byl
nakonec P. Myška na VIKI 1 (Albert Stolany) a tento
výkon mu zajistil i celkové vítězství.
Pořadatelé v Lošticích jako jedni z mála vypisují
společně se sedlovými disciplinami Zlaté podkovy
i soutěže spřežení - Mistři opratí. V letošním ročníku to
málem vypadalo na zrušení této tradice pro nedostatek
přihlášek. Nakonec se účastníky podařilo zajistit a jak
v jednospřeží tak ve dvojspřeží startovala šestice startujících. Ve dvojkách vedl po drezúře L. Jirgala. Maraton se naopak povedl nejlépe jeho synovi Markovi. Ten
navíc zvládl bezchybně i parkur. Naopak otec Ladislav
spletl kurs. Z vítězství se radoval Marek Jirgala
a prvenství i tak putovalo na Šinkvický dvůr. Druhá
příčka patřila L. Vyrtychovi (Březno) před M. Martincem (JK Čejkovice).
V jednospřeží zvítězil přesvědčivě T. Barták (Favory
Benice) před J. Exnarem z JK SzeŠ Havl. Brod a
M. Šimkové z Accos Praha.
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Propet 2003
Ve dnech 27. - 29. června láká opět brněnské
výstaviště milovníky koní. V rámci osmého ročníku
výstavy chovatelských a jezdeckých potřeb Propet
2003 je na výstavišti v Brně opět specielní expozice
koní. Přehlídku cca 100 koní zajišťuje Asociace chovatelů koní ČR ve spolupráci se Svazem chovatelů
koní Moravy a Slezska. Koně jsou letos v pavilonu
V a vedle tradiční chovatelské přehlídky připravují
pořadatelé i bohatý doprovodný program.
Součástí výstavy bude opět mezinárodní výstava
psů Interkanis a součástí je i expozice Svět papoušků.

ZAJÍMAVOSTI

CAI-A Altenfelden
Česká reprezentace spřežení má za sebou důležitou
výkonnostní zkoušku letošní sezóny, kterou bylo CAIA Altenfelden ve dnech 12.-15. června. Tentokrát se do
Rakouska vypravila z ČR skutečně dlouhá kolona
kamiónů z kočáry a koňmi. Čeští zástupci se představili
ve všech třech soutěžích velkých koní. V jednospřeží to
byli J. Koníř a L. Kůrka. Ve dvojspřeží J. Kohout, L. Jirgala a J. Nesvačil st. (jeho syn J. Nesvačil ml. bohužel
musel start v Rakousku ze zdravotních důvodů oželet).
Tentokrát naše barvy nechyběly ani v soutěži čtyřspřeží, kde nás zastupovali K. Kastnerová a T. Barták st.
Letošní Altenfelden však měl na programu ve všech
kategoriích i soutěže pony a celkově se po rakouském
středisku pohybovalo neuvěřitelných 143 zápřeží. Pro
pořadatele i rozhodčí to znamenalo obrovský nápor
a jen pro ilustraci, aby se program terénních jízd vůbec
zvládnul, znamenalo to starty po 4 minutách a i tak trval
program přes deset hodin.
K soutěži jednospřeží nastoupilo třicet účastníků
z osmi států Evropy. Tato disciplina, stejně jako čtyřspřeží, nemá letos na programu žádný šampionát. Po
drezúrní zkoušce mohl být spokojen J. Koníř, který
předvedl standardní výkon. Ten stačil na umístění na
17. pozici. L. Kůrka stále ještě zkušenosti sbírá
a výsledkovou listinu drezúry uzavíral. Bohužel pro
J. Koníře znamenal druhý soutěžní den smůlu a po
kolizi na překážce, která skončila převržením kočáru
nejen-že pro našeho reprezentanta soutěž skončila,
ale navíc se neobešla bez zranění koně (tržná rána)
a u J. Koníře pravděpodobně i se zlomeninou v nártu.
L. Kůrka si v terénu dojel pro 18. místo. V parkuru
byl potom patnáctý a pro ČR to znamenalo celkové 23.
místo. Zvítězil Polák V. Piotrowski, který celé soutěži
jasně dominoval.

Jirgala opět čtvrtý
Pro jezdce dvojspřeží byla soutěž důležitou kvalifikační zkouškou na letošní MS ve francouzském Jardy
(18.-21. 9.). Celkově měla soutěž 51 účastníků.
Z našich zahájil podle očekávání nejlépe L. Jirgala,

TERMÍNY
který předvedl po drezúře nejlepší 15. výkon. I když
drezúře jasně dominoval domácí jezdec G. Moser,
který byl o deset bodů lepší před dalším závodníkem,
na dalších pozicích byly rozdíly jen velmi těsné. Mezi
druhou a třicátou příčkou, na které skončil J. Nesvačil
st., byl rozdíl pouhých deset bodů. Spokojen mohl být
i J. Kohout, který skončil po drezúře na 24. místě.
Maraton však zastihl naše jezdce v té nejlepší pohodě. L. Jirgala byl nejlepší, J. Nesvačil třetí a J. Kohout
předvedl pátý nejlepší výkon. Tím se šance na přední
umístění našich jezdců výrazně zvětšily. V závěrečném
parkúru se jim také dařilo. I když však žádný z našich
nechyboval na překážkách, stejně jako všichni další
měli i naši jezdci problémy z časovým limitem. Do času
se vešel pouze jediný jezdec. L. Jirgala skončil v parkuru čtvrtý, J. Nesvačil šestý a J. Kohout obsadil 18.
místo.
Celkově se L. Jirgala propracoval na 4. místo, (stejně jako před 14 dny při CAI-A v maďarském Vecsésu),
za vítěznou trojici G. Moser, I. Weber (oba Rakousko)
a za nadějného maďarského jezdce Z. Selybena (27
let). J. Nesvačil byl celkově desátý a J. Kohout čtrnáctý. Všichni naši jezdci mají již nyní splněnu předepsanou kvalifikaci na světový šampionát a i když se o definitivní složení našeho týmu v Jardy bude rozhodovat
až po CAI v Nebanicích, stává se tato trojice pravděpodobně hlavními favority pro nominaci.
ČR tentokrát po roční reprezentační pauze nechyběla ani v soutěži čtyřspřeží. O své účasti neměl do
poslední chvíle však jasno T. Barták. Tomu se těsně
před odjezdem rozpadla jeho čtyřka a tento jezdec
zvažoval zda vůbec k soutži nastoupit. Nakonec se
rozhodl pro start, ale tři noví koně v jeho spřežení byli
přeci jen určitým handicapem. Mezi osmi účastníky
soutěže pak skončil celkově šestý. I K. Kastnerová
navazuje v letošní sezóně na přerušenou závodnickou
aktivitu a tato jezdkyně skončila celkově na 5. místě po
4. příčce v drezúře, páté v maratonu a sedmé v parkuru. I jezdce spřežení však nečeká v letošním roce
žádný šampionát a tak budou mít naši jezdci dost času
svoji výkonnost stabilizovat. Vítězem mezi čtyřspřežími
se stal německý jezdce Dangl.

V Mělníku plno

J. Jindra - CONTENDER NAXOS

Manželé Jindrovi
ovládli Klatovy
O víkendu 21. - 22. června uspořádal jezdecký
klub Klatovy - Luby již 44. ročník Ceny Klatov.
V sobotních soutěžích dvakrát kralovala (-ZL-, -L-)
L. Jindrová s HERIET Assent z JS Agrosport Spálené Poříčí. V soutěži -S- byl nejlepší M. Šíma s NIKITOU 3 (TJ JO Cheb Háje).
Na nedělní soutěže se sjeli jezdci zvučných jmen.
Není divu - soutěž -ST- byla prémiovaná a Cena
Klatov (-S + ST-) byla dotována 60.000,- Kč.
Z 1. kola postupovalo bez trestných bodů do Ceny
Klatov 23 dvojic, ve 2. kole bezchybně přešlo 9
koní, kteří se rozeskakovali o vítězství. Nejúspěšnější byl J. Jindra s CONTENDER Naxos, za ním skončili Jiří Papoušek na GEMINI-T (Srnín, stáj Papoušek), J. Pecháček - PAPAYA (Stáj Pecháček) a
O. Nágr - PICADOR (JS Mariánské Lázně). Nejlepší
ženou v Ceně Klatov se stala J. Opatrná s LIPANEM (Stáj Opatrný), která skončila na 5. místě.
Přestože jezdecký oddíl v Klatovech patří co se
počtu členů týče mezi menší oddíly, pořádáním
závodů patří mezi velikány. Nad jejich „Cenou“ převzal záštitu starosta Klatov, který celé závody sledoval. O oblíbenosti závodů svědčí i počty startů
v nejvyšších soutěžích, kdy do soutěže -S- nastoupilo 44 a do -ST- 34 koní.
-jach-.

Jezdecký areál Na podkově v Mělníku patří tradičně mezi nejaktivnější pořadatelská centra. Stejně
tak v roce 2003 je kolbiště JK Mělník stále plné
a akce střídá akci. Během uplynulých 14 dní se po
malé senné přestávce opět organizátorská aktivita
rozeběhla na plné obrátky.
Samozřejmou součástí v Mělníce jsou veřejné
tréninky. Jeden z nich se konal v neděli 15. června.
Poté následovaly ve středu 18. června soutěže
KMK. Komisař V Hruška hodnotil ve všech věkových kategoriích celkem 59 koní. Nejvíce jich bylo
v soutěži 4letých a zde opět zvítězil IZÁK 1 s
J. Jindrou (JK Agrosport), který byl nejlepší i v Litomyšli. Vítězství si zopakoval i 5letý YELLOW MAN
s P. Doležalem ze stáje Bost, který byl nejlépe hodnocen mezi 18 koňmi. Šestiletému ročníku (12 koní)
dominoval CORREGIO-K O. Nágra (Mar. Lázně).
Pátek 20. června patřil Mělník opět trénujícím.
V sobotu a v neděli zde firma L. Šebesty Šepra a JK
Hořín pořádaly 4 ročník jezdeckých závodů se soutěžemi do úrovně -L-. Pořadatelé těchto závodů se netají
tím, že jejich ambicí je pořádat kvalitní závody především pro „amatérské“ jezdce. Vedle kvalitních cen proto
také vypsali zvláštní prémii pro nejlepšího ze sobotního
i nedělního samostatného -L-. Nejlepších výsledků
v obou dnech dosáhl O. Potluka na TÝNA z TJ JS
Benc a tak získal jezdecké sedlo od firmy Jan Hauzr.
Středa 25. června byla na Mělníku opět ve znamení veřejného tréninku.

Sportovní
kalendáﬁ
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
29.6.
29.6.
29.6.
29.6.
30.6.-3.7.
3.7.
4.7.
4.-6.7.
4.-6.7.
4.-6.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.-6.7.
5.-6.7.
5.-6.7.
5.-6.7.
5.-6.7.
5.-6.7.
6.7.
9.7.
11.-13.7.
11.-13.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.-13.7.
12.-13.7.
12.-13.7.
12.-13.7.
12.-13.7.
13.7.
13.7.

Pecínov
ZL-ST
Heroutice
ZM-S
Kolín
Z-S
Čakovičky
D/L-T PREM. SG
Louny
Z-S, DZ-S
Brno - Žebětín
ZM-L
Opava - Kateřinky L-T, PREM.ST
Bělčice
ZM-ZL
Jemčina
ZM-S
Děpoltovice
ZM-S
Klatovy - Luby
Z-L
Svoboda n.Úpou
ZL-S
Janov
ZM-L
Holešov
Z-L
Uherčice
Z-L
Drásov
V/A-D
Litovel
Z-L
Hlučín
ZM-ZL
Přibyslav
Z-L, D/Z pouze pony
Žďár n.S.
ZM-S
Děpoltovice Z-S, D/Z-S pouze pony
Dobřenice
ZM-L
Boskovice
ZM-L
Velká Bíteš
Z-L
Mělník
T-T, DZ-T pouze pony
Všemily
KMK ZL-S
Opava Kateřinky
KMK ZL-S
Všemily
ZL-PREM. T
Kolesa
MČR děti + pony
Moravský Krumlov MČR A/1,2,4
Ptice
Z-ZL
Mažice
Z děti + pony
Hlinky
Z-T, D/Z-T pouze pony
Brozany
ZM-L
Lhota u Konice
ZM-ZL, D/Z
Seloutky
E/ZM-L
Třeština - Háj
ZM-L + pony
Ropice
ZM-L pouze pony
Sázava
Z-L
Poděbrady
zrušeno
Mirotice
ZM-S, D/L-ST
Mariánské Lázně Z-PREM.ST, KMK
Skaštice
ZM-S, D/Z-L
Brno - Žebětín
Z-L
Opava - Kateřinky
Z-S
Bolehošť
Z-L
Heroutice
Z-S
Heroutice ZL-S, D/Z-L pouze pony
Karlovy Vary
MČR sen. S+D
Unhošť
Z-ZL
Mělník
D/Z-L
Starosedlský Hrádek
ZM-ZL
Dražice
Z-L
Kosova Hora
E/ZM-Z
Újezd u Vodňan
Z-ZL
Bernartice
ZM-S
Chlum
Z-L
Koldín
Z-L
Žďár n.S.
ZM-Z + pony
Kamenná
D/Z-L
Čakovičky
ZM-S
Přeštěnice
Z-L
Sviadnov
Z-S
Čeladná
zrušeno
Horka n.M.
Z-L
Nemochovice
Z-S, A/2
Horní Město - Skály
Z-S

JO TJ Sokol Přívory a TJ Hořín děkují
sponzorům, kteří pomohli realizovat jezdecké závody ve dnech 21.-22. června:
Šepra Lumír Šebesta, Jan Hauzr Sedlářství, SHOCK, s.r.o. Praha, EPONAUNISKAP, s.r.o., MÚ Mělník, OÚ Hořín,
OÚ Všetaty-Přívory, L. a P. Sádlovi, Jezdec, Tiskárna J&H, RPR lahůdky a uzeniny M. Růzha, Pekařství u Řízků, Cukrářství Matoušková, Šepra L. Prajz,
IDOLS ing. M. Sejček, Akvavit ing.
J. Andrlová, DEX-sítotisk P. Zmrzlík.

Blahopřejeme...
Foto P. Loudová
Sedlo od firmy Hauzr získal O. Potluka, kterému gratuluje ředitel závodů L. Šebesta
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... bývalému jezdci hřebčína Albertovec, současně působícím jako jezdec a trenér v Empresa
Dolní Benešov na Opavsku Janu Schmidovi,
který 27. června slaví padesátku.

CHIO
Aachen
Největší jezdecká akce v Evropě,
kterou je již po desetiletí cášský
konkúr, byl v letošním roce na programu ve dnech 17.-22. června. Do
Cách se jako vždy sjela špička skokové a drezúrní společnosti, ale
nechyběla jako vždy i nejlepší světová čtyřspřeží.
První vrchol skokového programu „Prize of Europe“ s dotací
50 000 Euro si odnesl R. Smith na
MARIZUS CLAUDIUS po rozeskakování osmi dvojic.
Páteční Pohár národů, opět
s velkorysou dotací 138 000 Euro,
získalo po napínavém průběhu
stále lepší Irsko ve složení R. Splaine (DIAMOND), P. Charles (PERSHING), B. Twomey (LUIDAM,
K. Babington (CARLING KING),
kteří docílili 11 bodů. Druhá skončila Belgie se 13 body před ex equo
třetím týmem USA a Německa s 16
body. Ještě pátá Francie měla
k vítězství velmi blízko, když dokončila s 18 body. Teprve šesté
Holandsko již mělo větší odstup
a výsledek 33 bodů.
Sobotnímu programu dominovala
soutěž se střídáním koní Rolex Best
of Champions. Ve čtveřici L. Beerbaum, D. Lennon, J. C. Vangeenberghe a J. Dubbeldam byl nejlepší
J. Dubbeldam.
V závěrečné Grand Prix Aachen
se pak němečtí fanoušci konečně
dočkali a po dvoukolové soutěži byl
v rozeskakování pěti jezdců jediný
bezchybný L. Beerbaum na GOLDFEVER před M. Ehning - FOR
PLEASURE a M. Robert s GALET
D‘AUZAY.
Ve finálovém drezúrním vrcholu
Grand Prix Kür excelovala U. Salzgeber na RUSTY před dvojicí Američanek L. Wilcox (RELEVANT)
a D. McDonald (BRENTINA), která
si odnesla i 30 000 Euro pro vítěze
soutěže.
Mezi jezdci čtyřspřeží zvítězil
Australan B. Exell před I. Chardonem (NED) a Ch. Sandmannem
(GER). V soutěži týmů byli nejlepší
Belgičané
před
Holanďany
a Němci. Podrobnosti naleznete na
www.chioaachen.de

Evropští
cizinci na OH
Letošnímu CHIO Aachen předcházelo v Cáchách kvalifikační
střetnutí jezdců z exotických zemí
specielně kvalifikační pro OH v Aténách 2004. V Cáchách se na jezdecké soutěže chodí dívat hodně
lidí a tak i méně atraktivní jména
přilákala v neděli 15. června do hlediště přes 36 tisíc diváků.
Na start kvalifikačního závodu se
postavilo 39 jezdců z Jižní Afriky,
Maroka, Jordánska, Egypta, Austrálie, Japonska, Nového Zélandu,
Jižní Koree, Malajsie, Iránu, Libanonu a Saudské Arábie aby bojovaly
o pět míst pro individuelní olympijskou skokovou soutěž a tři místa
pro soutěž týmů.
Letenku do Atén si nakonec
z Cách odvezla družstva Japonska,
P. Schockemöhlem trénovaní
Korejci a Nový Zéland. Japonci zvítězili v Poháru národů celkovým
výsledkem 5 bodů před Korejci s
8 body a Novým Zélandem s
12 body.

Inzerce

Pět individuelních pozic na olympijské startovní listině si zajistili:
A. Sakakini - Egypťan trvale žijící
v Německu, 19 letý Jordánec I. Bisharat (vítěz poslední CP v Dubai),
Australan J Paterson-Robinson žijící momentálně v Holandsku.
Poslední dvě volná místa připadla
občanům Saudské Arábie. Jeden
z nich je bronzový medailista ze
Sydney Khaled Al Eid a druhý
Ramsy al Duhamy.
Pouhé dva dny po tomto mítinku
byly zahájeny v úterý 17. června
otevíracím ceremoniálem s názvem
„Hungary - Naturally“ soutěže CHIO
Aachen.

Foto J. Gebauer

Podřipský
pohár spřežení
První kompletní soutěž spřežení
v severočeské oblasti se uskutečnila 14.-15. června pod památnou
horou Říp v Rovném. Účast soutěžících sice ovlivnil shodný termín
startu české reprezentace v Altenfeldenu a tak se zde o body
v Národním poháru spřežení utkalo
celkem pět jednospřeží a čtyři dvojspřeží.
Po sobotních drezurách čekal
odpoledne na startující 11 km maraton s 80 m převýšením v úseku E,
kde přímo na úpatí Řípu vozatajové
zdolávali pět překážek.
Vítězkou jednospřeží se stala
P. Dušková. Nejlepší mezi dvojspřežími se stal zaslouženě, i když
jen velmi těsným rozdílem L. Vyrtych reprezentující stáj JK Březno
před Z. Jiráskem.
Po nedělním parkuru proběhl
slavnostní nástup s dekorováním
kompletních soutěží a nejrychlejších
průjezdů překážek maratonu. Pořadatelé se neobešli bez problémů
a organizaci soutěže značně zkomplikovalo nepochopení OÚ a hlavně
TJ Podřipanu Rovné, který uspořádal těsně vedle kolbiště neohlášený
turnaj v malé kopané. I tak lze doufat, že na severu Čech se bude
spřežením líbit a že byla založena
nová pořadatelská tradice. -M.M.-

Vítěz -ST- v Hradci nad Moravicí M. Hentštel na LADA z Baníku Ostrava

Výsledky
Dubicko - Úsovsko 31.5. -ZM- děti
(6) 1. Kočková - REGINA (Mohelnice),
4.-5l. + koně 1. rokem (12) 1. Vachutka
KORNET 1 (Dubicko), dvouf. sk.
100/110 děti + jun. (5) 1. Kráčmarová FINIŠ (Pohoda), ostat. (31) 1. Vančura IMAGE IN (Pegas International), -ZL(24) 1. Vachutka - VIOLA (Dubicko), -L(10) 1. Vachutka - VIOLA (Dubicko), 2.
Minxová - MATA HARI (Sana), 3. Snášel - DUET (Olomouc).
Dubicko - Úsovsko 1.6. pony drezúra P4 (5) 1. Konigová - BARON (Křelov), P5 (5) 1. Běhalová - BAK (Pohoda), Z2 (10) 1. Křížková - HATUM
(Dubicko), skok ZLP (21) 1. Skřivanová
- ZUZANA (Manon), LP (18) 1. Polesová - CIT (Olešnice),
Litomyšl 11.6. KMK -Z- (24) 1. IZÁK
- Jindra (Sp. Poříčí), 2. LACALETTO Doležal (Doležal), 3. HERALDIKA Skřivan (Manon), -ZL- (22) 1. YELLOW
MAN - Doležal (Bost), 2. LEON - Vondráčková, 3. IRLANDA - Nvrátil (oba
Vondráček Albertovec), -L- (17) 1.
RICARDO - Vachutka (Bohdaneč), 2.
M-LOUSAN - Jindra (Sp. Poříčí), 3.
CORSÁR - Doležal (Doležal).
Litomyšl 13.-15.6. -L- (41) 1. Šoupal
- C.C.CASH KENTAUR (SK Olympia),
2. Kubrický - EURIPIDES FIDES AGRO
(Amigo), 3. Málek - CASIOPEA (Stáj
Málek), dvouf. sk. 130/140 (35) 1. Skřivan - LABE JAMES CAC LEASING, 2.
Skřivan - ANDOLPH WEPOL (Manon),
3. Nágr - PICADOR (Mar. Lázně), -S-

V Hradci
vadila voda
Další skokové závody proběhly
14.a15. června v Hradci nad Moravicí za ideálního počasí ke spokojenosti startujících i diváků. Dobře
organizované závody měly klidný
průběh, ale sportovně připravily
mnohým startujícím plno překvapení. Zejména to bylo na vodním příkopu, protože ten se již delší dobu
v oblasti na rámcových závodech
neskákal a tak v sobotním -Sz devíti startujících šest chybovalo.
Proto ti, co zvládli vodní příkop se
také umístili na předních místech.
Zvítězila B. Višinková s AC AQUIDO z Astry Ostrava, před domácím
J. Živníčkem na REP a K. Sovjákovou s BRISOU z Albertovce.
V nedělní -S- startovalo pětatřicet
dvojic a jediný bezchybný i po rozeskakování byl vítěz opavský
P. Humplík na GROM FERRAM.
V -ST- bylo na startu dvanáct dvojic
a dva čistí po základním kole. I tady
si čisté konto po rozeskakování udržel pouze vítěz M. Hentštel na
LADA z Baníku Ostrava. Druhý
P. Urbanský na MARIA FAU ze
Supreme Opava rozeskakování
vzdal a s jednou chybou ze základního kola skončila Lada Vítková na
CIVIK na třetím místě.
-jge-

● Prodám použité přívěsy na 2 koně a Avii na 3 koně. Dohoda na tel.:
777 879 980.
● Prodám 4l. hnědku s odzn., o: 511 Rosario (skok -T-), z m: po 38 Diktant 5 (Dukát, skok -ST-), v přípr. na první sport. sezónu. Velmi šikovná,
pozorná, učenlivá. Cena 68 000,- Kč - do prvních -Z-. Tel.: 608 028 377.
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(48) 1. Drahota - JAZA KARSIT (Opatrný Hořovice), 2. Jindra - ATOM SCHNEIDER (Agrosport), 3. Šoupal - ČARAS
(SK Olympia), štafeta pony (50cm) +
velký kůň (110cm) (7) 1. Jindra - COWLEY KENTAUR, Rustová - ZUZANKA 1
(Agrosport), -ST- (36) 1. Drahota - ARAGON KARSIT (Hořovice), 2. Papoušek
J. - BARMA (Srnín), 3. Žíla - CARTOUCHE, 4. Žíla - PINOT GRIGIO
(Mustang), 5. Skřivan - ANDOLPH
WEPOL (Manon), Skokové derby (do
130) (8) 1. Kubrický - VINICIE FIDES
AGRO (Amigo), 2. Papoušek J. - ZANZIBAR (Srnín), 3. Skřivan - RYTMA CAC
LEASING (Manon), -S- (37) 1. Žíla PINOT GRIGIO (Mustang), 2. Vinzens HAPPY MAN (Cilka), 3. Žíla - EVERDEN (Mustang), -ST+T- (26) 1. Nágr PICADOR (Mariánské Lázně), 2. Papoušek J. - AMARCORD (Srnín), 3. Šoupal GRANNA ARGENTINA (SK Olympia), 4.
Fialka - LARCON OIL TEAM (Supreme),
5. Málek - COURAGE (Stáj Málek).
Praha Trojský ostrov 14.-15.6. dvokolová soutěž pony (12) 1. Vondráčková L. - SAKURA (Vondráček Albertovec), dvouf. sk. 100/110 (48) 1. Severa
- SALIK (JK Na Horně), minutové sk.
do 120 (36) 1. Jandourek - OTEY
(Stará Boleslav), -L- (23) 1. Vondráček GRANT∞S (Vondráček Albertovec), 2.
Jandourek - OTEY (St. Boleslav), 3.
Navrátil - OKLAHOMA (Navrátil), jezdecký poker (5) 1. Šlechta - CELESTA
KALEK (JK Všemily), stupň. obt. do

120 (12) 1. Niščák - CHASSEUR, 2.
Niščák - KALGARA (Všemily), 3. Molmer - NERO (Komořany), -L- (22) 1.
Plachý - ABSTINENT N (Gabrielka), 2.
Veselovská - ATLANTA KALEK (Všemily), 3. Boušková - NANCY (JK Ústí n.L.),
-S- (25) 1. Šlechta - CELESTA KALEK
(Všemily), 2. Machová - VICTOR (Stáj
Zámek), 3. Lasabová - KIKINA (Vaňha).
Hradec n.M. 14.-15.6. -ZM- koně 4
a 5-ti letí, prvním rokem (9) 1. Bauer TERCIER (Frenštát p.R.), dvouf. skák.
100/110 cm koně 4 a 5-ti letí (8) 1. Holý
- GLADIOLA (Albertovec), děti a junioři
(15) 1. Tkáč - AURA 1 (Trojanovice),
senioři (21) 1. Žákovčíková - CENDA
(Hamříková stáj), dvouf. sk. 110/120
cm děti a junioři (14) 1. Tůma - DIJÁNA
A FAU (Supreme Opava), senioři (20)
1. Klár - ŽIRON (Agrostyl Otice), -L(28) 1. Sovjáková - BRISA (Albertovec),
2. Humplík - GROM FERRAM (Kateřinky), 3. Šedovičová - AQUINO A (Astra
Ostrava), -S- (9) 1. Višinková - AC
AQUIDO (Astra Ostrava), 2. Živníček REP (Hradec nad Mor.), 3. Sovjáková BRISA (Albertovec), dvouf. sk. 100/110
(8) 1. Hentšel - LASTURA 1 (Baník
Ostrava), senioři (21) 1. Horčičková ASTOR 5 (Hradec n.Mor.), dvouf. sk.
110/120 cm (11) 1. Hentšel - LASTURA
1 (Baník Ostrava), senioři (23) 1. Klár NOLI TANGERE (Agrostyl Otice), -L(39) 1. Zuvač - INTRIGA (Steally Vítková), 2.Klár - NOLI TANGERE (Agrostyl
Otice), 3. Mikytová - GRAND (Baník
Ostrava), -S- (35) 1. Humplík - GROM
FERRAM (Opava Kateřinky), 2. Zuvač INTRIGA (Steally Vítková), 3. Holý AMOR 8 (Albertovec), -ST- (12) 1.
Hentšel - LADA (Baník Ostrava), 2.
Urbanský - MARIA FAU (Supreme
Opava), 3. Vítková - CIVIK (Steally Vítková), 4. Ludvík - KAMPA (Velká
Polom), 5. Holý - LATERAN/IKAR
(Albertovec).
Hostomice 14.6. -ZM- (8) 1. Hlaváčková - SEINA 1 (Joko Hlaváčková),
dvouf. sk. 100/110 (31) 1. Kmenta NUMÍD (Concordia), stupň. obt. do
120 + žolík (35) 1. Štochlová - JIM
BEAM (Hejdov), 2. Harvanová WAGRANN (SOŠ Hořovice), 3. Hoffmeisterová - PASSOBELO (Altron Hoffmeister), -L- (16) 1. Štochlová - PALMIRA,
2. Štochlová - JIM BEAM (Hejdov), 3.
Roučková - LORD ALEX (Stáj Moudrý).
Tochovice 14.6. -Z- (43) 1. Čermáková - ERIN (Kosova Hora), dvouf. sk.
110/120 (33) 1. Hanušová - WALI (Lučkovice), 2. Z. Hruška - EVITA ASKO
TEAM (Hricová), 3. Mayer - MAMBA
(Lučkovice), -L- (17) 1. Mayer MAMBA, 2. Hanušová - KAMAZ (oba
Lučkovice), 3. Karas - ADÉLA (European Horses).
Mělník 18.6. KMK - zahajovací skákání - -ZM- 4l. (22) 1. Hadžia - SINGAPUR 1 (Tarpan), dvouf. sk. 100/110
(17) 1. Navrátil - IRLANDA (Vondráček),
dvouf. sk. 110/120 (12) 1. Doležal LAMORE (Doležal), KMK -Z- 4l. (29) 1.
IZÁK - Jindra (Agrosport), 2. ESTE SON
W - Doležal (Doležal), 3. JESSTER - M.
Půlpán (Remark), -ZL- 5l. (18) 1. YELLOW MAN - Doležal (Doležal), 2. CARNEWAL - Tretera (Tretera), 3. SARKON
KINSKÝ - Vítek (Bradáčův Dvůr), -L- 6l.
(12) 1. CORREGIO - K - Nágr (Mar.
Lázně), 2. ARKÁNA - Šlechta (Všemily),
3. M-Lousan - Jindra (Agrosport).
Mariánské Lázně 14. - 15. 6. drezúra -L 0- (6) 1. Ryndák - BLACK (Lentur
K.Vary), -L 4- (7) 1. Jirsová - CORÁDO
(JS Novosedly), -S 0- (3) 1. Pelikánová
- SAMANTA (SS Hájek Kocourov), -JD(3) 1. Pelikánová - SAMANTA (SS
Hájek Kocourov), -SG- (3) 1. Löffler VINDARIS (GER), -L 1- (6) 1. Nágrová COMPAS K (JS Mariánské Lázně), L 5- (4) 1. Jirsová - CORÁDO (JS Novosedly), -S 1- (3) 1. Šimáčková - DUKÁT
(TJ Agro Cheb - Nebanice), -SG- (3) 1.
Löffler - VINDARIS (GER).
Brno - Soběšice 14.-15.6. Mistrovství Jm O v drezuře, mistrovské soutěže: děti -DU 03- (8) 1. Erbeková UNION (Mor.jezd.společnost), jun. do
16 let -L 1- (4) 1. Bojadzisová MAGRETA (TJJ PegasBrno), jun. do 18
let -L 5- ( 5) 1. Skripová - FATIMA (JK
Skrip), muži -L 5- 1. Ivanov - PASCOLINI (JK Panská lícha), ženy -SG 00- (6)
1. Charvátová - DREAM DANCER (JK
Panská lícha), pony -P 4- (4) 1. Erbeková - LIPAN (Mor.jezd.společnost), přátelské soutěže: drezura -DU 03- (3) 1.
Pokorná - SENTRY (JK Troja Praha), YU-03- (3) 1. Rusnáková - DNĚPR

Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
Velkoobchod - maloobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325,
e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz
www.equisport.cz

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 0616/622 774
fax:0616/ 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30
riálu v zahraničí

(SR), -JD 03- (3) 1. Skripová - FATIMA
(JK Skrip), -YD 03- (7) 1. Rusnáková DNĚPR (SR), -DD 03- (3) 1. Dvořáčková - ZIFAN (Vors Ostrava), -DD 03- děti
(6) 1. Konečný - FLEJTA ( Pegas Loučany), -IM I 02- (8) 1. Charvátová WATEAU, 2. Charvátová - DREAM
DANCER, 3. Ivanov - SAM (všichni JK
Panská lícha), -SG 00- prem. (12) 1.
Charvátová - DREAM DANCER, 2.
Charvátová - WATEAU, 3. Ivanov SAM (všichni JK Panská lícha), -JJ 03(3) 1. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (TJ
Eguus Kinský), -YJ 03- (5) 1. Sedlářová
- ROCK’N’ROLL (Arco Šumperk), -IM
I 02- (7) 1. Daniel - WINSTONS BUGLAR (SR), 2. CARVA - TEREZA (JK
Carva), 3. Sedlářová - ROCK’N’ROLL
(Arco Šumperk).
Frýdek-Místek 21.6. -Z- děti (20) 1.
Henšel - DEMMI (JK Baník), ostat. (27)
1. Dvořáčková - LIBERTY (Vors), -ZL(57) 1. Henšel - MORAVIAN (Baník), -L(22) 1. Vala - FINN ARNOLD (Spolfinn
Bruntál), 2. Žíla - CARDUCCI
(Mustang), 3. Hrůzková V. - DEXTER
(JK F-M), do první chyby do 100 cm
(41) 1. Špalková - JUNGER (JS Ceballero), volba dr. do 110 cm (62) 1. Kincl
- NEVADA 3 (Horymas Hor. Město), -L(43) 1. Ludvík - SUZI (Velká Polom), 2.
Henšel - SALWADOR (Baník Ostrava),
3. Kincl - DIOR 1 (Horymas Hor.
Město), -S- (18) 1. Ludvík - SUZI (Velká

Polom), 2. Vavříková - VELVET 2 (Vavřík), 3. Žíla - ANCHORAGE (Mustang).
Loštice 20.-22. 6. Kvalifikace Zlaté
podkovy - všestrannost -ZP- (18) 1.
Chvojka - GOYA (JK Chvojka), 2. Sokol
- LEADER (Dolní Chabry), 3. Vissek TAKOMA (Rianon), -SP- (23) 1. Maxera
- HARY (Blížkovice), 2. Slezák - SHAMIR IBN ANSATA SINAN (Modřice), 3.
Chvojka - LADA (JK Chvojka), -BP- (10)
1. Grodlová - MARKÝZO (Glod Čejov),
2. Krobot - CLOE (Šumperk), 3. Pejřilová - LESTER (HJK), -SN- (22) 1. Myška
- VIKI (Albert Stolany), 2. Fouček - IKAR
I (Přibyšice), 3. Diringer - LARGO ADW
(Žabčice), skoky -Z- (22) 1. Kremlová CORRADO (Pegas Loučany), -ZL- (13)
1. Boušek - FLIRET (Libchavy), spřežení Mistři opratí jednospřeží (6) 1. Barták (Favory), 2. Exnar (Havl. Brod), 3.
Šimková (Accos Praha), dvojspřeží (6)
1. Jirgala M. (Šinkvický Dvůr), 2. Vyrtych (Březno), 3. Martinec (Čejkovice).
Mělník 21.-22.6. -ZM- 4.a5.letí
1.rokem (17) 1. Malík - KESSY 1 (Uhříněves), dvouf. sk. 100/100 (51) 1. Hynek SERENAA∞T VAN∞T HEIKE (Úholičky),
dvouf. sk. 100/110 (51) 1. Hynek - TORNAT VAN∞T HEIKE (Úholičky), dvouf.
sk. 110/120 (56) 1. Turková - QUANTO
(Radimovice), -L- (29) 1. Turková QUANTO (Radimovice), 2. Tymich LORETA (Bety), 3. Gaudník - BARON
(PJS), dvouf. sk. 100/110 (33) 1. Chlád-

ková - MERLYN (Chládková), dvouf. sk.
110/120 (22) 1. Tymich - LORETA (Bety),
-L- (18) 1. Pálková - LOGIKA (Velvary),
2. Eksteinová - DOLORES (Hrnčíře), 3.
Potluka - TÝNA (Benc).
Klatovy 21.-22. 6. -ZL- (19) 1. Jindrová - HERIET ASSENT (JS Agrosport
Spálené Poříčí), -L- (24) 1. Jindrová HERIET ASSENT (JS Agrosport Spálené Poříčí), 2. Hladík - LUKAS (KlatovyLuby), 3. Kůst - GILLY (Start Domažlice), -S- (13) 1. Šíma - NIKITA 3 (Cheb
Háje), 2. Nágr - ATLAS (Mariánské
Lázně), 3. Roubalová - ŠERRY (JK
Roubal), -L- (13) 1. Nesvadbová - GARGAMEL (Stáj Opatrný), 2. Chudáčková TOP GUN (Equus Hořovice), 3. Hofmeisterová - BLACK LADY (Altron Hofmeister), -S- (44) 1. Buben - CARDINAL, 2.
Buben - LIPTON (Stáj Opatrný), 3.
Pecháček - PAPAYA (Stáj Pecháček), ST- (34) 1. Jindra - CONTENDER
NAXOS (JS Agrosport Spálené Poříčí),
2. Pecháček - PAPAYA (Stáj Pecháček), 3. Roučková - GENETA (Stáj Opatrný), 4. Jindra - ATOM SCHNEIDER
(JS Agrosport Spálené Poříčí), 5. Nágr PICADOR (Mariánské Lázně), Cena
Klatov -S+ST- 1. Jindra - CONTENDER
NAXOS (JS Agrosport Spálené Poříčí),
2. J. Papoušek - GEMINI T (Srnín), 3.
Pecháček - PAPAYA (Stáj Pecháček),
4. Nágr - PICADOR (Mariánské Lázně),
5. Opatrná - LIPAN (Stáj Opatrný).
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