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Mistrovství âR 2003
Senioři
v Karlových Varech
I když trend posledních let opětovně směřoval
k šampionátu dvou zásadních disciplin skoků
a drezúry v rámci jednoho mistrovství, letošní
pořadatelé v Karlových Varech byli opět dva.
Karlovarské závodiště, které bylo v posledních
letech pýchou jezdeckého sportu, prodělává
zásadní přeměnu. Při těchto úpravách bere
bohužel za své několik let budovaná cross coutry
trať uprostřed závodiště a s ní i tradiční steeple
chase dráha. Je již všeobecně známo, že vítězství nad koňmi zde slaví příznivci golfu a bylo by
námětem jiné úvahy, co vše je toho příčinou.
V každém případě v současnosti jsou v plném
proudu terénní úpravy a jezdečtí příznivci mohli
sledovat velkolepé terénní změny, na jejichž
konci budou mít golfové dráhy malebné vodní
překážky, pískové bunkry a wimbledonsky střižená odpaliště a greeny. V budoucnu tak bude
rámovat jezdecké soutěže i dostihy v Karlových
Varech bezesporu krásné 18 jamkové open hřiště, určené jako jedno z mála v ČR, široké veřejnosti. Tu, jak se zdá, přiláká na dostihové závodiště ve Dvorech golf daleko jistěji než koně.
A tak přesto, že drezurní obdélník v Karlových
Varech dosud stojí netknutý, pořadatelé se pravděpodobně přeci jen zalekli společného šampio-

nátu uprostřed staveniště. Drezúra se tak odehrávala sice také ve Varech, ale v pořadatelské
režii a na kolbišti jezdeckého střediska ve Staré
Roli. I když i tento pořadatel patří k těm mnohokrát prověřeným a o pořadatelské kvalitě soutěže
tak nemusel mít nikdo pochyb, pro diváky to přeci
jen určitou komplikaci znamenalo. Ta byla umocněna i tím, že mnohé soutěže se vzájemně překrývaly a tak fanoušek obou disciplin prostě
nemohl vše stihnout. Při troše obětavosti a mírné
hektičnosti se však zásadní momenty šampionátového zápolení vidět daly.

Drezura

Začněme drezurou. Naše drezurní scéna se
stále ještě nalézá ve fázi hledání. To dosvědčuje
i skutečnost, že i šampionát roku 2003 zastihl
naše drezurní jezdce opět s novým modelem
národního mistrovství. Po letech dvoukolových či
dokonce jednokolových mistrovství, přiblížila se
drezurní soutěž nejen skokovému šampionátu,
ale i světovým modelům vícekolových soutěží.
O medaile v drezúře se letos soutěžilo ve tříkolové soutěži. Zahajovala úroveň St. Georg, po ní se
pokračovalo v IM I a pro deset nejlepších pak
bylo připraveno poslední kolo Kür IM I. Úplné
zahájení však patřilo úrovni S 1, která byla prvním kolem soutěže družstev.
K té nastoupilo pět týmů a mezi pěti „eskaři" si
nejlépe vedla H. Pelikánová na SAMANTA (Hájek
Kocourkov). Ve druhém kole pak týmové počty
družstva doplnilo deset jezdců ze soutěže jednotlivců.
Druhým kolem byl St. Georg
a závěrečným třetím kolem
soutěž IM I, opět započítávané ze soutěže jednotlivců.
Mezi družstvy si nejlépe
vedla oblast Praha ve složení L. Marešová (PLESANT),
Š. Koblížková (BLACORO
K MAK) a K. Chelbergová
(POZOR). Stříbrné medaile
si vybojovali jezdci z jižní
Moravy před domácími
Západočechy.
To již však byla partie
o medailový boj jednotlivců
plně rozehrána. Nastoupilo
k ní 17 dvojic a v prvém kole
(SG) byla nejlepší Š. Koblížková na BLACORO K MAK
před Š. Charvátovou (CELBANT) a F. Sigismondim
(EXCALIBUR). Ten se vklínil
mezi standardní trojici jezdkyň bojující o české medaile,
ke které ještě patří K. Chelbergová (POZOR). Shodou
všech sportovních okolností,
zdravotních
problémů
a nešťastných náhod, právě
v loňském roce ani jedna
z těchto jezdkyň na českém
mistrovství nebyla. Letos se
Nejlepší žena roku 2003 V. Macánová - PRINCESS
však tyto rivalky opět sešly

Drezúrní mistryně 2003 Š. Koblížková
- BLACORO K
a tak se s napětím očekávalo jak si ve vzájemném souboji povedou. I přes čtvrté místo K. Chelbergové v St. Georg se dalo tušit, že hlavní slovo
k závěrečným počtům bude mít teprve výkon
v úrovni IM I.
Zde si místo na čele vyměnily Š. Charvátová
a Š. Koblížková a v průběžných součtech se
Š. Koblížková ujala nejtěsnějším rozdílem i průběžného vedení. Třetí místo již jasně získala
K. Chelbergová, ale F. Sigismondi na EXCALIBUR se i tak, ziskem 64,55 % bodů, udržel čtvrtou příčkou a i místo v elitní skupině.
Desítka bojující o medaile zakončila pak
v neděli mistrovskou soutěž volnou jízdou úrovně
IM I. Zde se vše řádně zdramatizovalo, protože
tentokrát byla nejlepší K. Chelbergová na
POZOR před Š. Charvátovou na CELBANT
a teprve třetí příčka zbyla na Š. Koblížkovou
(BLACORO K MAK). V konečných součtech si
prvenství přeci jen udržela Š. Koblížková před
Š. Charvátovou. Rozdíl mezi těmito jezdkyněmi
byl zcela nejtěsnější (0,034% bodu). Těsné
prvenství bylo ještě poněkud zpochybněno tím,
že Š. Charvátová obdržela od rozhodčích 10 tr.
bodů za nedodržení času volné jízdy (2 vteřiny
před limitem), což se vzhledem k návaznosti na
hudbu zdá téměř nemožné. Třetí místo získala
K. Chelbergová na POZOR před F. Sigismondim,
H. Pelikánovou (PAMÍR) a D. Komendou
(NADĚJE).

(Pokračování na str. 2)
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Mistrovství ČR 2003
(Dokončení ze str. 1)
Ať již bodové počty dopadly jakkoliv, BLAKORO K MAK je bezesporu nejlepším koněm v naší
zemi a Š. Koblížková v něm má zdatného
nástupce bělouše RASPUTINA. I spolupráce
dvojice s německým trenérem M. Detersem je na
výkonnosti patrná a tak se dá se říci, že titul roku
2003 je ve správných rukou. Z těchto všech hledisek však možná čekali diváci od dvojice přeci
jen poněkud více. Jejich výkony, zajišťující nakonec jen velmi těsné prvenství, tak byly i příčinou
trochu rozjitřené atmosféry. Abychom však nebyli
nespravedliví, je nutné si uvědomit, že BLACORO K MAK, oproti svým soupeřům, udělal neuvěřitelný výkonnostní posun do IM I právě v posledním roce a zdaleka ne vše je ještě zcela zautomatizováno. V každém případě má tento kůň
před sebou velikou budoucnost. Majitelé BLACORA K MAK naštěstí odolávají lákavým nabídkám
ze zahraničí, a tak se můžou na další výkonnostní posun těšit i příznivci české drezúry. Naproti
tomu obě největší soupeřky mají koně pohybující
se v této úrovni leta a na jejich dobrých výkonech
bylo patrné, že se již zásadní změny v jejich
předvedení nedají očekávat. Spokojen může být
určitě čtvrtý F. Sigismondi na EXCALIBUR. Překvapením soutěže byl projev NADĚJE D. Komendy, která by se mohla stát skutečnou nadějí drezurní scény.

Skoky
Příznivci skokového jezdectví měli vedle pátečních zahajovacích soutěží na programu i soutěž
družstev (-S+ST-), která se konala v sobotu.
V sobotu byly honebními parkury také rozehrány
mistrovské soutěže mužů a žen. Neděle pak již
zcela patřila jednotlivcům. Ženy pokračovaly
stupni –S- a –ST-, muži dvěma –T-. Bohužel
divákům sportovní zážitek komplikovala absence
elektronické časomíry z majetku ČJF, na kterou
jsme si tak rádi zvykli. Ta dostala při CSI v Poděbradech řádnou sprchu a dosud není funkční.
V zahajovacích soutěžích si první vítězství připsali P. Doležal (POMPOS) ve dvouf. skákání
120/130 cm a R. Maturová (PRATER) ve stupňované obtížnosti do 130 cm.
K sobotnímu týmovému zápolení nastoupilo
pět družstev. Po prvním kole se vedení ujalo
družstvo Západočeské oblasti s nulou před třemi
týmy s jedinou chybou. Soutěž tak slibovala napínavou podívanou. Ta se nakonec konala zásluhou obhájce titulu družstva ze středních Čech
a právě Západočechů. Ostatní týmy nasbíraly
v –ST- větší bodové penalizace, ale tyto dva
celky svá konta vyrovnaly. Družstvo Středočechů
přidalo opět pouhé 4 body a Západočeši dorovnali výsledkem 8 bodů ve druhém kole. O zlatých
medailích se tak rozhodovalo v rozeskakování
a z něj nakonec vyšli vítězně středočeští obhájci
titulu ve složení L. Jandourek (OLZA TISCALI),
M. Zbořil (LEANDROS), J. Opatrná (LIPAN) a
A. Opatrný (CRAZY LOVE). Bronz si odneslo
družstvo Jihomoravské oblasti.

Ženy
Po sobotní honební soutěži (-S-) byla soutěž
ještě velmi vyrovnaná. S nulou postupovala, mezi
14 uchazeček o medaile, do dalších kol vítězná
V. Macánová na PRINCESS (Tecton Most). Za ní
však bylo ještě dalších šest žen v rozmezí jediné
chyby. Ani druhé -S- ještě nevneslo do soutěže
jasno. Diváci viděli pouhé dva bezchybné výsledky v podání I. Chalupové na LEONARDO (Bost
Praha) a opět V. Macánové na PRINCESS 1. Ta
si tak upevnila své vedoucí postavení. I. Chalupová, která potvrdila své dobré výkony z jara tohoto roku, však byla, i přes bezchybný výkon
v úvodním parkuru, zatížena více body za pomalou honební jízdu. Za V. Macánovou však opět
nejlepší šestice předvedla shodné výkony s jedinou chybou a tak se čekalo až na závěrečné
-ST-.
Přestože zde se již diváci bezchybné jízdy
nedočkali, pět výkonů s jedinou chybou udělalo
ze soutěže pěknou sportovní podívanou. První
předvedla R. Maturová na PRÁTER, která
k výsledku z honebního parkuru připsala dohromady pouhých 8 bodů. Stále dobrý a stylový
PRÁTER je ve velmi dobré kondici a těmito výkony připomněl divákům své vítězství s J. Hatlou v
roce 1999. V konečném součtu skončila tato dvojice tentokrát sedmá. Zbylé čtyři výkony s jednou
chybou docílily již jezdkyně bojující o medaile.

Nejprve to byla z šesté příčky útočící A. Hermanová
a ÚTVAR. Tato dvojice sice
působí těžkopádně, ale jen
velmi málo chybuje. Medaile
jim unikla o 0,41 bodu. Další
„čtyřkařkou" byla M. Roubalová na CAPTAIN. Tu vynesl
tento výkon na třetí místo.
Stejný výsledek měla
i obhájkyně titulu J. Opatrná
a BOXER, která skončila
nakonec druhá. Vše mohla
ještě zkomplikovat L. Poláková na RAINBOW STAR,
která byla před posledním
kolem druhá. Ta však inkasovala 11 bodů a medailovou příčku přenechala svým
soupeřkám.
Poslední
V. Macánová si tak k zisku
titulu mohla dovolit dvě
chyby. Od úplné nuly jí dělil
jen poslední skok. I tak se
V. Macánová stala přesvěd- Mistrem ve skocích pro rok 2003 se stal opět A. Opatrný - SILVIO
čivou mistryní roku 2003
a navázala na tradici ženských mistryň ovšem
Do Budapešti by měl podle této schůzky odjet
juniorského věku.
J. Skřivan (LABE JAMES CAC LEASING, ANDOLP WEPOL), A. Opatrný (SILVIO, CRAZY LOVE
Muži
nebo COLOMAN), M. Šoupal (GRANNA ARGENStejně jako v mistrovské soutěži žen, tak
TINA, ČARAZ) a J. Papoušek (GEMINI T, AMARv soutěži mužů byla letos zásadní novinka.
CORD). Na CSIO Bratislava by měl J. Papouška
O medaile mohl každý jezdec, (a stejně tak jezdvystřídat J. Pecháček (VENEUR, PAPAYA).
kyně), bojovat pouze v sedle jediného koně. Prvé
kolo bylo tím „zkušebním", ale již do druhého kola
si musel jezdec vybrat toho pravého. Druhé kolo
tak počet jezdců ucházejících se o titul zredukovalo na devatenáct dvojic.
Kolbiště Baníku Ostrava ve Staré Bělé bylo
Po prvém honebním –ST- byl nejlepší J. Skři18.až 20.července místem třídenního zápolení
van s LABE JAMES CAC LEASING. Náš přední
juniorů a mladých jezdců na M-ČR v drezúře
jezdec prožívá v roce 2003 velmi dobrou sezónu
a skokových soutěžích. Všechny soutěže byly třía i národní šampionát jej zastihl v té nejlepší
formě. Ještě však více než v soutěži žen, byl i
kolové a jezdci si museli účast v Ostravě zajistit
začátek soutěže mužů velmi vyrovnaný. Osm
kvalifikací. Do Ostravy se tak ve skokových soutějezdců bylo v rozpětí jediné chyby, a dalších
žích probojovalo 19 mladších juniorů, 16 starších,
sedm dvojic pak v rozmezí další chyby.
ale pouze 4 mladí jezdci. Právě u této kategorie
Druhým kolem však bylo již skákání úrovně
byla v zákulisí vedena polemika, zda nebyla kvali–T-. I když se při prohlídce zdál kurs J. Šímy
fikace až příliš přísná. Dvě soutěže –ST- se součmnohým jezdcům snadný, nakonec se ukázalo,
tem max. 12 tr. bodů minimálně v jednom případě
že tomu tak nebylo. Jediným kdo předvedl bezvyřadily jezdce, který absolvoval dvakrát –STchybný výkon byl J. Pecháček na VENEUR, který
s výsledkem 8 tr. bodů. Navíc dvě naše nejlepší
se tak vyhoupnul do čela průběžného pořadí.
mladé jezdkyně V. Macánová a L. Poláková daly
Dalších pět dvojic však bylo v rozmezí jediné
přednost seniorskému šampionátu v Karlových
chyby a tak se pochopitelně čekalo na závěrečný
Varech a tak tato kategorie byla poněkud slabší.
parkur. Jiří Skřivan kvůli dvěma chybám přišel
o své vedení, ale i tak zůstával ve hře o medaile.
Skoky
S ním však pochopitelně i další. V prvé řadě
Zahajovací soutěže byly hodnoceny na styl
A. Opatrný (SILVIO), ale i K. Papoušek
a již ty mnohé napověděly. Kategorie juniorů byla
(CATRICK ORION), R. Chelberg (AKTIV), J.
rozdělena na mladší a starší jezdce. Ve věkové
Jindra (ATOM SCHNEIDER) a V. Tretera
(LUSSI). Z jezdců, kteří byli v centru pozornosti
diváků, vypadl pouze P. Doležal na
ROCK’A’ROLL, který po třech chybách ve druhém kole vzdal.
Třetí kolo mělo velmi dramatický závěr.
Z šestého místa zaútočil J. Skřivan, který jako
první předvedl bezchybný výkon. LABE JAMES
byl jako vyměněný a skákal velmi dobře. Následoval J. Jindra. Ten však chyboval čtyřikrát
a bylo po nadějích. Naděje K. Papouška na
medaili výrazně stouply po výkonu 4 body. Hned
vzápětí se však vedení ujal A. Opatrný, který jako
druhý absolvoval bez chyby. Ze druhého místa
vypadl R. Chelberg, který chyboval čtyřikrát.
Vše měl v té chvíli ve svých rukách J. Pecháček. Málokdo by odhadnul kolikrát již podobnou
situaci ve svém sportovním životě zažil. Přes
veškeré sympatie k mladé jezdecké generaci si
troufám tvrdit, že většina diváků v hledišti mu
držela palce. A. Opatrný na čele měl v té chvíli
5 bodů. J. Pecháček 3,265. Na prvenství musel
absolvovat bez chyby. Na medaili by dosáhnul
s jednou chybou. Nakonec však byly dvě a
J. Pecháček se musel smířit se 4. místem. Zlatá
medaile skončila na krku A. Opatrného, stříbro si
odnesl J. Skřivan a bronz K. Papoušek.

Junioři a ml. jezdci
v Ostravě

Nominace
Hned po skončení soutěže se pod vedením
J. Skřivana sešli naši adepti na reprezentaci, aby
probrali nominace na CSIO Budapešť a CSIO
Bratislava. Obou těchto soutěží se zúčastní ČR
s týmem a tudíž nebudeme chybět v soutěži
o Pohár národů.
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Foto P. Loudová
Mezi staršími juniory získal zlato M. Hentšel - LADA

ZE ZAHRANIČÍ
kategorii 14 -16 let (L+L+S) bylo na startu devatenáct dvojic. Mistrovský titul získal J. Novotný na
PEGASUS z JK Golem, který byl po 1.kole pátý,
po 2. čtvrtý a bezchybný výsledek 3.kola mu zajistil zlato, před H. Kuželkovou na CHAWARA
z Bukanýru Kuželka Karviná (1. kolo desátá, 2.
kolo pátá). Bronz si odnesl J. Studnička na
AREN ze Stáje Studnička, který byl nejprve čtrnáctý, poté sedmý, ale po 3. kole to bylo medailové místo. Na všech medailistech je vidět, že
soutěž rozhodoval především výsledek v závěrečném nejtěžším kole a skutečně se shodou
okolností na čele seřadila pětice jezdců, kteří
dokázali –S- absolvovat čistě. (4. V. Krajníková –
DEKLINÁTOR, J. Němcová – JESSI LADY).
V podstatě totéž platilo o starších juniorech.
V kategorii 17-18 letých (L+S+S) mělo šestnáctičlenné startovní pole na programu soutěže –La dvě –S-. I zde rozhodovalo poslední kolo a opět
se na čele seřadila čtveřice bezchybných v závěrečném –S-.
Zlato získal domácí M. Hentšel s LADOU, který
prošel celou soutěží zcela suverénně a jako jediný zvládl nástrahy všech tří kol bez zaváhání
a skončil s úplnou nulou. Stříbro si zajistil letošní
účastník Mistrovství Evropy ve své kategorii
J. Kincl na LERY z Horymasu Horní Město a opět
i on si druhou příčku držel během celé soutěže
(4,45 tr. bodu). Bronz připadl druhé naší reprezentantce ze San Rema K. Bardonové na
VIKOMT z JS Bardonová-Hauzr, která byla pátá
po 1.kole, ale po druhém kole si již držela třetí
pozici (7,78).
Startovní pole mladých jezdců (16 –21 let),
kteří měli na programu dvě –S- a jedno –ST-,
čítalo pouhé čtyři jezdce. Ti odstartovali sice
v šesti, ale po prvním kole a výběru šampionátových koní zbyla pouhá čtveřice. Zlato si zajistila
N. Roučková na GENETA (10,6 tr. bodu) startující za Stáj Moudrý-Kluky, ale poslední rok již trvale trénující u A. Opatrného v Hořovicích. Stříbro
K. Poláchové na FANY z PZOO Caro Chomutov
zajistilo závěrečné –ST-, které jako jediná dokázala překonat bezchybně (celkem 15,54). Tato
jezdkyně nejvíce doplatila na páteční souvislý
déšť, který udělal z kolbiště ve Staré Bělé jen
obtížně sjízdný terén a zahajovací honební soutěže tak značně poškodil. Bronz si odnesl R. Šafrata na BLESK z JK Louňovice (28) a medaile
nezbyla na jediného K. Poláka z JK Kocanda.

Drezura
V této disciplině byly dvě kategorie. Junioři (8)
měli jasného favorita v L. Půlpánové na AVALON Z
z T Equus Kinsky. Ta prošla vítězně všemi třemi
koly (JD,JJ,vJ). Stejně tak K. Hrdličková na LALIQUE ze Stáje Hlinovská opanovala po celou soutěž druhé místo a získala stříbro. O bronz svedly
souboj J. Jirsová – OHIO (Stáj Jana Jirsová) a S.
Ronisová – DONNA RIBANA a nakonec byla
o 1% lepší J. Jirsová.
I drezúrní kategorie mladých jezdců byla početně slabší a kvalifikační podmínky splnilo pět jezdců. Podle očekávání splnila roli favorita
M. Neklová – ARCON, JK Fencer. I když byla tato
jezdkyně v prvním kole (YD) poražena
M. Škardovou – PEREBOR (JK Havlíčkův Brod)
ve druhých dvou kolech (YJ,vY) již byla nejlepší.
M. Škardová se tak musela spokojit se stříbrem
před M. Vaňhovou na FABIA 19 z JK Troja Praha.
Podrobné informace a výsledkový servis
naleznete na www.tjslovan.cz/mcr-jy/

Foto P. Loudová
Mezi drezúristy kategorie mladých jezdců
byla nejlepší M. Neklová – ARCON

ZPRÁVY

Mistrovství Evropy San Remo
Ve statistice českého skokového jezdectví
mi, ale výkony obou našich jezdců, jak LERY (8
bude po evropském šampionátu mladých jezdců
bodů) tak MAVERICKA (12 bodů), byly velmi
v Le Touquet uveden v roce 2003 i šampionát
dobré. K. Bardonová se se San Remem ještě
juniorů 2003 v San Remu. Ten se konal v termívelmi pěkně rozloučila v sedle VIKOMTA v nedělnu karlovarského mistrovství ve dnech 10.-13.
ní soutěži „na rozloučenou", kterou absolvovala
července. Pod vedením Z. Goščíka k němu z ČR
s jedinou lehkou chybou. Ale pak již vše patřilo
odcestovali J. Kincl s koňmi LERY a GOMERA
medailovému souboji.
a K. Bardonová s MAVERICK a VIKOMT.
V něm se prosadily jezdkyně. Ve dvoukolovém
Evropský šampionát se konal ve velmi krásfinále do 140 cm zvítězila Němka J. Brauweiler s
ném prostředí jezdeckého střediska San Remo
celkovým výsledkem 4 tr. body. O další dvě
na italské riviéře. Krásný areál však byl pro akci
medaile se rozhodovalo v rozeskakování. Stříbro
takového rozsahu poněkud malý
a veškeré organizační i soutěžní aktivity se potýkaly s určitou stísněností.
Málo místa bylo především pro parkování kamionů a pro provádění
i pohybování koní. Kolbiště bylo sice
po jedné straně vybaveno krásnou
moderní tribunou, ale na dalších
stranách již stály stavby nutné pro
samotnou organizaci šampionátu,
stany pro ustájení koní a parkoviště
pro kamiony. Jinak bylo všechno na
vysoké úrovni. Povrch pískového
pracoviště i travnatého kolbiště byl
přes skutečně horké počasí velmi
dobrý. Teplo bylo pro většinu jezdců
a koní vražedné a soutěžilo se
v téměř čtyřiceti stupňových
vedrech. Parkury odpovídaly důležitosti soutěže a pro naše jezdce byly
skutečně velmi obtížné.
Stejně jako v Le Touquet bylo ve
středu před soutěžemi v rámci Warm
up kolbiště pro každého koně na 90
vteřin otevřeno. Ve čtvrtek se pak již
zahajovalo přímo „na ostro". V rámci
Foto J. Gebauer
mistrovství se v San Remu konalo
i juniorské CSI a jezdci mohli se
svými druhými koňmi, či v průběhu Při šampionátu v Ostravě se J. Kincl (LERY - foto)
šampionátu pro finále nekvalifikovanými koňmi, startovat právě v soutě- musel spokojit se stříbrnou medailí. Týden předtím však
žích CSI. Jezdci se však pro koně do v sedle GOMERY postoupil do finále ME a umístil na
šampionátu museli rozhodnout hned 29. místě této vrcholné soutěže.
na začátku po zahajovacím Warm
si nakonec vybojovala Švýcarka F. Schoch před
up. U K. Bardonové bylo od začátku jasno. Jeddomácí B. Patrese. J. Kincl a GOMERA dokončili
ničkou byl MAVERICK a VIKOMT přijel do San
první kolo s osmi a druhé kolo s 16 tr. body.
Rema pro rámcové soutěže do 130 cm. U
Tento výsledek stačil na konečné 29. místo.
J. Kincla to tak jasné nebylo. Nakonec po střeNa závěr dejme slovo manažerovi skokové
deční práci a po společné dohodě se Z. Goščíkomise Z. Goščíkovi: „Ve světle velmi lichotivého
kem padla nelehká volba na GOMERU. Následuumístění našeho juniorského reprezentanta musím
jící průběh ukázal, že to byla dobrá volba.
především konstatovat skutečnost, že ČR měla
Naši zahájili velmi dobře. VIKOMT v soutěži do
v tomto roce poprvé v historii zástupce na šampio125 cm a LERY v soutěži do 135 cm a oba beznátech jak mladých jezdců tak juniorů. V mladých
chybně. Pro naše oba jezdce to bylo umístění na
jezdcích jsme dokonce postavili tým. V obou sou12. resp. 10. místě a pro J. Kincla dokonce stužtěžích se náš zástupce umístil na velmi dobré
ka za umístění. Zahajovací kolo evropského šampozici. To vše svědčí nejen o nárůstu úrovně
pionátu však bylo těžší. Skákání do 135 cm na
našeho skokového sportu, ale především o rozšičas znamenalo pro MAVERICKA hodně chyb
řující se základně. Takové zastoupení a výsledky v
a hned bylo jasné, že K. Bardonová na účast ve
evropských soutěžích by ještě před několika lety
finále pomýšlet nemůže. J. Kincl na GOMERA
nepředpovídal ani největší optimista."
však absolvoval se 4 body a i když se umístil na
39. místě, jeho ambice dostat se mezi 30 nejlepších nebyla zdaleka ještě ztracena.
V pátek pokračovali LERY a VIKOMT v soutěži
do 135 cm. VIKOMT s osmi body, LERY se čtyřPřes velmi stabilní výkony v posledních měsími. Šampionát měl na pořadu dvoukolový Pohár
cích chybí v našem reprezentačním družstvu
národů (140 cm), který byl současně dalším kvaK. Papoušek. Důvodem je zahraniční aktivita JK
lifikačním krokem k nedělnímu finále. MAVERICK
Všemily. V týdnech před národním šampionátem
dokončil první kolo s 20 body a do dalších šampise K. Papoušek s koňmi LYRA, GOLAS,
onátových bojů již nenastoupil. GOMERA zvládla
CATRICK ORION, KIBALA a COMEON JUNIOR
první kolo s 8 body (bohužel na posledních dvou
zúčastnil soutěží v německém Legelshurstu
skocích), což bylo již na hranici finálových nadějí.
a Ichenheimu. Úspěšná byla především LYRA,
Druhé kolo však zastihlo naši dvojici ve skutečně
která mezi pětiletými skončila jednou na 1. a jedsenzační formě. J. Kincl předvedl bezchybný
nou na 3. místě. Stejně tak 5l. GOLAS získal dvě
výkon a s celkovým výsledkem 12 tr. bodů po
umístění (2. a 3. místo). V nejtěžších soutěžích
třech kolech skončil na 27. místě, což znamenalo
startoval CATRICK ORION. V jedné z Velkých
postup českého zástupce do nedělního finále.
cen získal dokonce po výkonu 4 tr. body 9. místo.
Nutno zdůraznit, že se mu to podařilo jako jediNa konci července odjíždí K. Papoušek k dalšínému jezdci ze zemí bývalého východního bloku
mu turné, tentokrát do Holandska. Startovat by
a před branami finále zůstali Poláci, Maďaři,
měl
na dvou důležitých závodech a podle výkonů
Litevci, Chorvati i Slovinci. J. Kincl však dokázal
dostali zástupci JK Všemily příslib možného
překonat i jezdce z rodin zvučných jmen a byl
pozvání ke startu na prestižním CSI Valkenlepší než např. E. Whitaker či T. Weinberger.
Ve družstvech zvítězili v maratonu 17 týmů
swaard. Té se zúčastňují skutečně elitní jezdci
jezdci Švýcarska před Velkou Británií, Němecsvěta a start českého zástupce by byl velkým
kem, Francií a Švédskem. Velkou radost měli
vyznamenáním. Soutěže se konají ve dnech
Maďaři, kteří se dostali mezi 10 nejlepších celků
15.-17. srpna a zda se startovní pozici našemu
a postoupili do druhého kola.¨
jezdci podaří získat budeme sledovat. Do
Holandska by měli odjet koně CATRICK ORION,
V sobotu měl šampionát přestávku a kolbiště
patřilo Velké ceně San Rema. Ta se skládala
KODARCO, KIBARA a 7l. VINEA.
z kvalifikace do 140 cm a jedenáct nejlepších
Jak nám sdělil zástupce stáje J. Martinec, JK
dvojic postoupilo do finále. V konkurenci 70 dvoVšemily uvažuje i o startu na CSI-W Kijev ve
jic sice oba naši zástupci zůstali před jeho branadnech 29.-31. srpna.

Všemily samostatně
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

CAI-A Nebanice
CAI v Nebanicích se staly každoročním důležitým mezníkem sportu spřežení v České republice. Kvalitní pořadatelé v čele s manželi Šimáčkovými se po leta snaží, aby se CAI Nebanice staly
i důležitým středoevropským závodem. Jejich
úsilí bylo odměněno již vícekrát, ale takový zájem
startujících (47 spřežení), který o naše mezinárodní závody kategorie A projevili zahraniční
jezdci letos, ještě naše země nazažila.

Čtyřspřeží
Skutečnou senzací však byla startovní listina
královny sportu spřežení. Takové soustředění
zvučných jmen pravděpodobně u nás nepamatuje
nikdo. V Nebanicích jsme mohli sledovat Němce
M. Dangela, Švýcara D. Würglera či maďarského
internacionála J. Bozsika. Ten se nakonec radoval z vítězství. K němu mu napomohla opět kolize
v terénu. Té se tentokrát nevyhnul M. Dangel.
Tento jezdec nastupoval do
crosu z vedoucí pozice v
drezúře, ale hned první překážka v maratonu znamenala převržení kočáru. Souboj
trojice se tak zredukoval na
soupeření dvojice Bozsik Würgler. Tito dva jezdci
spolu soupeřili až do závěrečného parkuru. Zde
D. Würgler jednou chyboval
a naopak J. Bozsik zajel
čistě a o závěrečném pořadí
bylo rozhodnuto.
Česká republika měla na
startu tři zástupce. Z trojice
T. Barták, Z. Jirásek a
J. Škodný si nejlépe vedl
zástupce Národníhoi hřebčína J. Škodný, který skončil
na šestém místě.

Nominace na
závěr
Jak již bylo řečeno důležitým mezníkem pro naše jezdRakušan J. Wolfmayer splnil v Nebanicích podle očekávání roli favorita ce dvojspřeží bylo CAI v
Nebanicích z hlediska zamýšDůvodem byl jistě i fakt, že lety prověření pořalené účasti na MS v Jardy (19.-21. září). O účasti
datelé získali mezinárodní důvěru a soutěže v
kompletního českého družstav je již rozhodnuto.
Nebanicích byly letos ve všech kategoriích zařaNyní se koketuje s myšlenkou účasti čtyř českých
zeny do světových seriálů World Award. Soutěž
párů. Zdá se že nejjistější místo v trojici nejlepších
čtyřspřeží byla navíc i kvalifikací pro stále oblíbemají L. Jirgala, J. Nesvačil a J. Kohout. Čtvrtým
nější zimní halový seriál Indoor Cup. V konečných
jezdcem pro MS je A. Soukup a nyní se zvažuje zda
počtech tak přilákaly mezinárodní soutěže na
tento jezdec bude moci v Jardy startovat jako čtvrtý,
start kvalitní pole nejen rozsahem, ale především
či zda zůstane v roli náhradníka pro případ náhlé
i díky jezdcům zvučných jmen. Kdo tedy v Nebaindispozice některého z jezdců naší elitní trojice.
nicích ve dnech 17. - 20. července startoval.

Jednospřeží
Na start singlů se postavilo 12 jezdců. Vedle
našich nejlepších, kterým po zranění koně
J. Koníře vévodí T. Barták ml. (Favory Benice), to
byla především šestice jezdců Polska, které doplnil i jeden maďarský soutěžící. Poláci přivezli to
nejlepší v čele s polským mistrem roku 2002
W. Piotrowskim (polský šampionát roku 2003 se
teprve bude konat). Tento jezdec se také ukázal
bezkonkurenčně nejlepší a prošel vítězně závodem systémem start cíl. Nad síly naší současné
jedničky T. Bartáka byl i další polský jezdec
R. Gil, ale třetí místo již patřilo ČR. Jediný
T. Barták dokázal vzdorovat zahraniční přesile a
ostatní naši jezdci skončili na zadních pozicích.
Nejlepší byla P. Dušková na 9. místě.
Polskou hegemonii v jednospřeží potvrdila i
národní soutěž CAN, kterou využila podle možných pravidel i dvojice Poláků a z vítězství se
mezi čtyřmi jezdci radoval. R. Wozniak.

Dvojspřeží
Dvojspřeží prožívají v letošním roce svůj světově šampionátový rok a na MS v Jardy se těší i
čeští jezdci. Především pro uchazeče o nominaci
byly Nebanice důležitou zkouškou.
Na start soutěže se postavilo 17 párů. Vedle
opět rozsáhlé sedmičlenné ekipy z Polska byl
ozdobou startovního pole především Rakušan
J. Wolfmayer. Mezinárodní konkurenci opět doplnil i maďarský jezdec S. Zsolt, kterého provázela
velmi dobrá pověst. Průběh soutěže ukázal, že
kuloárové zprávy nelhaly a S. Zsolt vybojoval
druhé místo za precizním Wolfmayerem. Česká
republika se opět radovala ze třetího místa, které
pro nás zajistil Marek Jirgala. Ten nasbíral nejvíce bodů v maratonu, který vyhrál. Senzačně tak
zastoupil svého otce. Ladislava. Náš mezinárodně nejvíce úspěšný závodník naopak neměl v
sobotu příslovečný kousek štěstí a na poslední
překážce maratonu převrhnul kočár a pohřbil tak
všechny naděje na umístění. Čtvrtý skončil Polák
I. Kozlowski před další naší stálicí J. Nesvačilem.
I dvojspřeží měla svoji národní verzi a v CAN
zvítězil mezi čtyřmi jezdci J. Soukup.

Charvátová do
Hicksteadu?
Česká reprezentantka v drezúře a letošní stříbrná
z Karlových Varů Š. Charvátová startovala již týden
po národním mistrovství na CDI*** v polském Ksiazu.
V konkurenci 26 dvojic se v úloze IM II umístila na 16.
místě a v úloze GP-B mezi 30 koňmi na 18. místě.
Především tento výsledek byl cenný, protože oficiální
rozhodčí FEI Polák W. Markowski ohodnotil výkon
naší jezdkyně 63,958 % bodů a tudíž si Š. Charvátová splnila kvalifikaci pro letošní evropský šampionát.
Ten se koná ve dnech 13.-17. srpna ve Velké Británii
ve slavném Hicksteadu. Zda se naše jezdkyně rozhodne o své možnosti v Anglii startovat uvidíme v nejbližších dnech. I tak ji ke splnění kvalifikace gratulujeme, stejně jako k promoci na Pedagogické fakultě,
která se konala hned v pondělí po návratu z Polska.
Společně s Š. Charvátovou startovala v obou
soutěžích i V. Kadlecová na HOROSKOP, která
však obě výsledkové listiny uzavírala.

Vzpomínáme...
…na dnes již legendární postavu našeho meziválečného jezdectví a trenéra vzpomínaného
mnohými současnými odborníky Mariana Kovalevského, od jehož narození uplynulo 17. července 110 let. M. Kovalevský zemřel 2. září 1969.

Blahopřejeme...
…ve sportovní dlouhověkosti skutečnému
rekordmanovi Jiřímu Pecháčkovi, který v nejlepší sportovní formě slaví 5. srpna 60. narozeniny.
Doufejme, že tím nejlepším dárkem nám i jemu
bude reprezentační start při CSIO v Bratislavě.
…dlouholetému členovi JK Gabrielka Praha,
jezdci a mnohaletému funkcionáři Jiřímu Kunstovi, který 7. srpna slaví své 65. narozeniny.

-4-

Sportovní
kalendáﬁ
25.7.
25.7.
25.-27.7.
26.7.
26.7.
26.7.
26.7.
26.7.
26.7.
26.-27.7.
26.-27.7.
26.-27.7.
26.-27.7.
26.-27.7.
26.-27.7.
27.7.
27.7.
29.7.
1.-2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
3.8.
3.8.
3.8.
3.8.
7.8.
7.-10.8.
8.-10.8.
8.-9.8.
9.8.
9.8.
9.8.
9.8.
9.-10.8.
9.-10.8.
10.8.
10.8.
10.8.
10.8.
11.-14.8.
15.8.
16.8.
16.8.
16.8.
16.8.
16.8.
16.8.
16.8.
16.8.
16.-17.8.
16.-17.8.
16.-17.8.
16.-17.8.
16.-17.8.
17.8.
17.8.
17.8.
19.8.
21.-24.8
22.-24.8.
22.-24.8.
22.-24.8.
22.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.-24.8.
23.-24.8.
23.-24.8.
23.-24.8.
23.-24.8.
24.8.
24.8.
24.8.

Litomyšl
KMK Z-S
Ostrava St. Bělá
KMK Z-S
Humpolec
CIC*,CCI**
Praha-Gabrielka
Z-L
Záryby
ZM-L
Kutná Hora
ZM-L
Ostrov
ZM-L
Žitná
D/L-ST
Třebíč
Z-L
Páterov
ZM-S
Mažice
ZM-S
Plzeň-Bory
D/Z-TT
Nebanice
KMK Z-S
Litomyšl
ZM-S
Ostrava St. Bělá
Z-S
Mikulov
Z-S
Hradec n.M.
L-S, D/Z + pony
Páterov
KMK Z-S
Děpoltovice
Z-L,D/Z-L
Stará Boleslav
L-PREM.ST
Všetice
ZM-L
Čakovičky
D/Z-S
Tábor
D/Z-S
Žitná
Z-L, D/Z-L pouze pony
Koldín
Z-S
Hvězda
Z-S
Drásov
Z-S
Prostějov
E/ZM-ST
Rudná p.Pr.
D/Z-S
Žirovnice
ZM-S
Žďár n.S.
E/Z
Praha-Císařský ostrov
L-T
Nymburk-Komárno
ZM-L
Jemčina
Z-T
Děpoltovice
ZM-S
Deštné v Orl. horách
Z-L, D/Z-L
Sviadnov
Z-S
Hradec n.M.
ZL-PREM.ST
Mikulov
D/Z-S
Kojetice
Z-L
Rudná p.Pr.
ZM-ZL
Humpolec
ZM-S
Praha – Císařský ostrov KMK ZL-S
Pardubice
ME J/CCI*
Šinkvice
A 1,2,4/S-T
Trojanovice
Z-L,D/Z-L + pony
Holubice
D/Z-S
Cheb – Háje
ZM-S
Dobřenice
Z-S
Dolní Moravice
ZM-S
Stará Boleslav
Z-S
Louňovice
ZM-S
Tachov
Z-S, D/Z-S
Brno – Soběšice
Z-S
Třebenice
ZM-L
Lásenice
ZM-L
Mělník
Z-T, D/Z-T pouze pony
Černožice
ZL-S
Černuc
Z-L
Manětín
Z-T
Černožice
Z-S
Letohrad
ZL-S
Nová Amerika
MČR reining
Sobotín
Z-L + pony
Námešť na Hané
Z-ZL
Hamry
ZM-ZL
Všetice
ZM-L
Písek
KMK ZL-S, PREM. ST
Stará Role
L-T, PREM. ST
Hradec Králové MČR děti/S+D
Frenštát p.R. L- PREM. ST ČSP
Loučeň
Z-L
Kunčice
D/Z-S
Slavkov u Brna
ZM-L
Frenštát p.R.
KMK ZL-S
Zábřeh na Mor. MČR endurance, CEI*/***
Páterov
ZM-PREM.T
Humpolec
C/finále ZP
Brno – Líšeň
ZL-PREM.T ČSP
Albertovec
KMK ZL-S
Záryby
ZM-L
Přítoky
ZM-L
Letohrad
Z-L
Čepí u Pardubic
ZM-L
Albertovec
ZL-PREM.ST
Louňovice
ZM-S
Přeštěnice
D/Z-S
Stará Role
D/L-TT
Sviadnov
Z-S
Most
Z-PREM.S
Rychnovek
Z-KL
Náměšť n.Oslavou
Z-L
Troubky
ZM-L

neskutečných 253 startů. V půl
deváté večer, kdy „normální" lidé již
relaxují u televizních obrazovek,
v Bernarticích vrcholila dvoukolová
soutěž -L+S. V té se rozeskakovali
L. Smaha na CUGETA (Stáj Smaha
Dyšina) a J. Rédl st. s PUSCHKINEM (Chov koní Bernartice). Protože CUGETA po bezchybném rozeskakování nečekaně zastavila před
posledním skokem a svého jezdce
„odložila", využil Jaroslav Rédl
s přehledem své dlouholeté zkušenosti a s hřebcem PUSCHKINEM
Pohár přátelství vyhrál.

PONY CUP Heroutice 2003
Na Farmě Heroutice se 11. a 12
července konala jedna z významných pony akcí této sezony.
Účastníci bojovali nejen o oblastní
mistrovské tituly, ale i o body do
seriálové soutěže Pony liga
Heroutice, která vyvrcholí koncem
roku při finálových halových závodech parkurem stupně ST. Kromě
toho byly závody ještě premiérou
stylových soutěží hodnocených dle
způsobu používaného v Polsku.
Všechny soutěže byly otevřené,
mistrovství se vyhodnocovalo
v jejich rámci.
Protože hlavním cílem bylo určit
přeborníky kraje pro rok 2003, byly
vypsány soutěže zvlášť pro každou
kategorii dětí a pony (kromě starších dětí na pony A). Tedy v drezúře i samostatně pro nejmenší pony
S. Počet přihlášek však potvrdil, že
alespoň ve středních Čechách není
trend snižování počtu kategorií na
Mistrovství ČR výmyslem funkcionářů, ale kopíruje počty aktivně
soutěžících dětí a jejich výkonnost.
V drezúře se pony S nesešli
a museli být spojeni s pony A do
jedné soutěže dětí 8 – 12 let na
pony do 135 cm. Celková účast
byla však byla velmi pěkná – téměř
40 koní. Mistrovské soutěže byly
dvoukolové s obtížností shodnou
s MČR bez třetích kol a mnoho dětí
si zde plnilo též část kvalifikace.
V oblastních šampionátech se
nejvíce prosadila S. Krčmářová
(LUCIE 1, Fapaso Vysoká Libeň),
která vyhrála všechny tři soutěže,
ve kterých nastoupila. Dalšími vícenásobnými mistryněmi byla domácí
J. Perníčková s IRVELEM a
S. Tomaidesová (AJKA, SANDY, JK
Louňovice). Jeden mistrovský titul
putoval i do Mělníka a odvezla si ho

V. Krátká v drezúře s koněm KIMBER.

Na styl podle Polska
Snad nejvíce očekávané soutěže
v pátek byla dvě zahajovací skákání
na styl hodnocená podle polského
způsobu. Všichni účastníci obdrželi
již předem s propozicemi materiál
s jejich popisem, a tak se mohli
dopředu připravit na to, že se hodnotí každý kontracval, každá ztráta
rytmu, chyba jezdce nad skokem
(před pohybem, za pohybem), shození překážky, neposlušnost. Premiérově hodnotil tuto soutěž
M. Perníček, druhou pak M. Moudrý
s přímým hodnocením do mikrofonu

Na ME o Atény
Na blížícím se evropském skokovém šampionátu v Donaueschingenu (20.-24. srpen) se bude rozhodovat o dalších startujících v olympijské týmové soutěži. Místo v Aténách mají již zajištěna družstva
Francie, Švédska, Belgie, Německa
a Holandska. Tuto pětici nejlepších
ze Světových her v Jerez de la
Frontera doplní i tým hostitelské
země. Další místa jsou vyhražena
pro tři nejlépe umístěné týmy právě
na
evropském
mistrtovství
v Donaueschingenu. Podrobnosti
o šampionátu naleznete na
www.chi-donaueschingen.de

Pony liga Heroutice
Do Pony ligy si připsalo další
body 8 jezdců, čtyři jména se
v pořadí po těchto závodech objevila
nově. V kategorii starších dětí kraluje domácí Jana Perníčková a druhá
A. Růžičková z TJ JS Hořín ji může
ohrozit jen teoreticky. Mezi mladšími
dětmi vede V. Krátká (JK Mělník),
tam ale pořadí není zcela uzavřené.
Pokud zatím druhá S. Tomaidesová
přiveze do finále všechny tři koně
a umístí se na předních místech,
může se ještě vše změnit.
Finále Pony ligy Heroutice 2003
proběhne 17. listopadu při dvoudenních halových závodech. Mladší
děti mají pro finále určenu dvoukolovou soutěž -LP+LP-, starší děti
-SP+STP-. Spolu s finálovým kolem
Konrád Cupu je finále Pony ligy
Heroutice nejobtížnější parkurovou
pony soutěží v České republice
v sezoně 2003, s vyšší obtížností,
než je MČR. Aktuální výsledky
najdete na internetových stránkách
www.heroutice.cz.

Utajované
Mistrovství?
Doufejme, že v Pardubicích probíhají poslední dokončovací práce
na ME juniorů ve všestrannosti
dobře. Jak jsme se dozvěděli,
v úterý 8. července navštívil pardubické závodiště technický delegát
šampionátu T. Ryckewaerds. Podle
informací z organizačního výboru
víme, že trať pro šampionát byla
převzata. Podrobnosti jeho kontroly
však neznáme. Jistě ale víme, že
o vrcholné jezdecké akce v historii
českého jezdeckého sportu, tři
týdny před jejím konáním, neexistují
žádné oficiální zprávy.

Poláková
v Německu
Účast na evropském šampionátu
v Le Touquet pčřinesla sportovní
efekt pro L. Polákovou. Naší mladou jezdkyni oslovil německý trenér
Dietvar Gugler (reprezentační trenér mladých jezdců SRN), z Hřebčína Priuzenberg u Frankfurtu,
a nabídl ji stáž. L. Poláková odcestovala do SRN se třemi koňmi
(RAINBOW STAR, COMTESSA,
AMOR) v pondělí 21. července.
Součástí dlouhodobého pobytu
bude pochopitelně i závodní činnost
a doufáme, že brzy uslyšíme nějaké
zajímavé zprávy.

V Hostouni
Kozová

Foto D. Heřmánková
S. Tomaidesová - SANDY

Česká voltiž
do Saumuru

Wolfovou (Frenštát p.R.) a J. Sklenaříkovou (Lucky Drásov). Vedoucím našeho týmu je nová manažerka voltižní komise M. Mikulková.

Ve stejném termínu jako ME juniorů ve všestrannosti ve dnech 7.10. srpna se koná i evropský šampionát ve voltiži. Pořadatelem je
tentokrát francouzský Saumur a
Česká republika bude pochopitelně
při tom. Tentokrát se zúčastníme
pouze individuálních soutěží. Mezi
muži budeme mít dva zástupce P. Eima (Voltiž Tlumačov) a
O. Svobodu (Javorník Trojanovice)
a mezi ženymi tři reprezentantky H. Vilímkovou (Voltiž Tlumačov), J.

Maraton
v Bernarticích

Stejný výsledek ale lepší čas docílila M. Kozová a když pak L. Smaha
udělal chybu, vypuklo v táboře svrženských obrovské nadšení. Obveselením pro účastníky závodů byl
i M. Pěchouček, který má zlomenou
nohu, ale po závodišti se velmi
obratně pohyboval na motorové
koloběžce.

O víkendu 19. - 20. července
uspořádala TJ Hostouň (Domažlicko) Memoriál F. Matějoviče a 10.
ročník Memoriálu J. Jakoubka.
V téměř tropickém počasí jezdci
závodili na parkurech od st. –Z- až
do –S-. V sobotní dvoukolové soutěži -ZL+L- přešlo obě kola bez chyby
7 dvojic, z vítězství se nakonec radovala L. Jindrová s HERIET ASSENT
(JS Agrosport Spálené Poříčí).
Nedělní program zakončovala
dvoukolová soutěž st. -L+S-. Do
rozeskakování postoupili bezchybným výsledkem pouze tři jezdci.
J. Jindra (KENDY S) ze Spáleného
Poříčí, L. Smaha na CUGETA (Stáj
Smaha) a M. Kozová s ALIGÁTOR
(KxK Chov koní Svržno). J. Jindra
absolvoval i rozeskakování čistě.

Vzhledem ke konání Mistrovství
republiky stáhli pořadatelé v Bernarticích na Tachovsku soutěže
svých tradičních závodů Pohár přátelství do jednoho dne, a tak se zde
v sobotu 12. července skákalo do
pozdních večerních hodin. Pořadatelé i sbor rozhodčích pod vedením
V. Jáchimové museli zvládnout

-5-

Foto J. Gebauer
J. Kubrický - GIJOM

Skalský pohár
Již 17.ročník skokových závodů
o Skalský pohár proběhl v neděli
20. července v Horním Městě-Skálách na Bruntálsku.. V hlavní soutěži
–S- o Skalský pohár bylo na startu
třináct dvojic. Jediný bezchybný
výkon předvedl a zvítězil J. Kubrický
na GIJOM FIDES AGRO ze Sportovní stáje Kubrický Kunín. Dvakrát
s jednou chybou si druhé a třetí
místo zajistil E. Ludvík s KAMPOU
a JENY z Velké Polomi.
J. Kubrickému se také dařilo
v soutěži –L-, kde zvítězil mezi třiadvaceti startujícími na EURIPIDUS
FIDES AGRO a na GIOM FIDES
AGRO byl druhý.
(jge)

Moravskoslezká
přehlídka
Svaz chovatelů koní Moravy
a Slezska, Zemský hřebčinec Tlumačov a fa EGUSERVIS COUSULENT, s.r.o. pořádají v sobotu
16.srpna 2003 v prostorách Zemského hřebčince Tlumačov Moravskoslezskou přehlídku tříletých teplokrevných a chladnokrevných klisen. Zahájení v 9.30 hod.. Pořadatelé zvou všechny chovatele a příznivce koní.

Bohatá
Stará Role
Ve dnech 16.-17. srpna proběhnou na kolbišti ve Staré Roli skokové závody se soutěžemi až do stupně –T-. Pořadatelé mají pravděpodobně ambice zařadit se mezi největší organizátory skokových soutěží a odpovídají tomu i dotace jednotlivých závodů. Vyvrcholení, skok
stupně -T-, je dotován rovnými
100 000,- Kč a celkem bude na kolbišti U vysílače vyplaceno 260 000,- Kč.

Superliga
pokračuje
Před závody v Hicksteadu byla
na čele prestižní Superligy Francie
s 31 body před Irskem (30,5) a
Německem (18,5). Kompletní Samsung Nations Cup Series vede nyní
Švýcarsko (28) před Španělskem
(21) a USA (18,5).

Výsledky

Zástupce firmy Böckmann

Dubicko – Úsovsko 5.7. ZLP
handicap (7) 1. Langerová – PRETORIA ETAN (Omega Sobotín), LP handicap (5) 1. Valová – KRYŠTOF
(Spolfinn Bruntál), -Z- děti + jun. (16)
1. Koláčková – KLÉR (JK Mohelnice),
ostat. (30) 1. Korytová – LORD 7
(Černík), -ZL- (34) 1. Vachutka –
VIOLA 6 (JO Dubicko), dvouf. Sk.
120/130 (16) 1. Vachutka – VIOLA 6,
2. Vachutka - DÁREK, 3. Vachutka –
ZUTTERFLAY (JO Dubicko).
Karlovy Vary 11.-13. 7. Mistrovství ČR ve skocích a drezúře zahajovací a prémiované soutěže stupň.
obt. do 130 (30) 1. Maturová – PRATER (Strážné Sedlo), 2. Chelberg –
BEACH GIRL (Žižka Praha), 3. Toth
– MISCHELE DE LA BRYERE (JS
Belcredi), dvouf. sk. 130/140 (23) 1.
Doležal – POMPOS (Doležal), 2.
Urbanský – MARIA FAU (Supreme),
3. Opatrná – BOXER (Hořovice),
prem. – ST- (19) 1. Nágr – PICADOR
(Mar. Lázně), 2. Opatrný – CRAZY
LOVE (Hořovice), 3. Zbořil – LEANDROS (Morys), prem. –T- (18) 1.
Pecháček – VENEUR (Pecháček), 2.
Tretera – LUSSI (Tretera), 3. Opatrný
– SILVIO (Hořovice), prem. –ST- (14)
1. Hermanová – ÚTVAR (Poříčí), 2.
Maturová – PRATER (Strážné
Sedlo), 3. Roubalová – CAPTAIN
(Roubal Plzeň), mistrovské soutěže –
drezura soutěž družstev –S 1+SG+IM
I- (5) 1. Praha (Marešová – PLESANT, Koblížková – BLACORO
K MAK, Chelbergová – POZOR), jednotlivci –SG+IM I+vIM I- (16) 1. Koblížková – BLACORO K MAK (JK Heinovská), 2. Charvátová – CELBANT
(Panská Lícha), 3. Chelbergová –
POZOR (TJ Žižka Praha), skoky soutěž družstev –S+ST- (5) 1. Středočeská oblast (Jandourek – OLZA TISCALI, Zbořil – LEANDROS, Opatrná
– LIPAN, Opatrný – CRAZY LOVE),
jednotlivci ženy –HS+S+ST- (14) 1.
Macáková – PRINCESS 1 (Teuton
Most), 2. Opatrná – BOXER (Hořovice), 3. Roubalová – CAPTAIN (Roubal Plzeň), 4. Hermanová – ÚTVAR
(JK Poříčí), 5. Poláková – RAINBOW
STAR (Polák – Schaumann), muži
–HST+T+T- (19) 1. Opatrný – SILVIO
(Hořovice), 2. Skřivan – LABE
JAMES CAC LEASING (Manon), 3.
Papoušek K. – CATRICK ORION (JK
Všemily), 4. Pecháček – VENEUR
(Pecháček), 5. Matějka – EFKUSWEG (ZOO Chomutov).
Bernartice 12. 7. –ZM- (29) 1.
Doláková – ŠOHAJ (Tachov Respo),
-Z- (67) 1.Vávra – VELIOS (Cortys
Most), -ZL- (62) 1. Srbová – VINAJ
(Stáj Václav Kolín), -L- (41) 1. J. Rédl
st. – OÁZA, 2. J. Rédl st. – PUSCHKIN (CHK Bernartice), 3. Kuchynková
- FERRISON-S (JK Tachov), -L+S(14) 1. J. Rédl st. - PUSCHKIN (CHK
Bernartice), 2. Smaha – CUGETA
(Stáj Smaha Dyšina), 3. Hanušová –
SANTA (Vspol. Lučkovice).
Ostrava 17.-20.7. Mistrovství ČR
jun. a ml. jezdců S/D drezúra mistrovské soutěže junioři -JJ+JD+vJD(9) 1. Půlpánová - ABVALON Z - T
(Equus Kinský), Hrdličková - LALIQUE (Stáj Hlinovská), 3. Jirsová OHIO (Jirsová), ml.jezdci YD+YJ+vYJ- (6) 1. Neklová ARCON (JK Fencar), 2. Škardová PEREBOR (Havl. Brod), 3. Vaňhová
- FABIA 19 (JK Troja), skoky zahajovací soutěže na styl jezdce -L- jun. 1.
odd. (14) 1. Rosická - ALTIUS (Iros
Praha), 2. Novotný - PEGASUS
(Golem), 3. Bardonová - VIKOMT
(Bardonová), 2. odd. (14) 1. Kincl AC ATOM (Horymas Horní Město), 2.
Bieliková - EXCALIBUR (Krupka), 3.
Němcová - JESSI LADY (Roudníky),
3. odd. (13) 1. Novotný - COUNTQDOWN (Golem), 2. Kincl - LERY
(Horní Město), 3. Holíková - COCA
COLA (Dani Zbožnice), stupň. obt.
do 130 (6) 1. Šafrata - BLESK (Louňovice), mistrovské soutěže jun. 14-

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

16 let (19) -L+L+S- 1. Novotný PEGASUS (Golem), 2. Kuželková CHAWARA (Bukanýr Kuželka), 3.
Studničková - AREN (Studnička),
jun. 17-18 let (16) -L+S+S- 1. Hentšel - LADA (Baník), 2. Kincl - LERY
(Horymas Horní Město), 3. Bardonová - VIKOMT (Bardonová), ml.jezdci
16-21 let (4) -S+S+ST- 1. Roučková GENETA (Moudrý), 2. ˇPoláchová FANY (ZOO Caro), 3. Šafrata BLESK (Louňovice).
Nebanice 17. - 20.7. CAI - A jednospřeží (12) 1.
Pietrowski
(POL), 2. Gil (POL), 3. T. Barták ml.
(CZE), 4. Andrzejewski (POL), 5.
Zsolt (HUN), dvojspřeží (17) 1.
Wolfmayr (AUT), 2. Zsolt (HUN), 3.
M. Jirgala (CZE), 4. Kozlowski
(POL), 5. Nesvačil (CZE), čtyřspřeží (10) 1. Boszik (HUN), 2. Wüergler
(SUI), 3.
Móró (HUN), 4. Knoedel
(GER), 5. Bardos (HUN), 6. Škodný
(CZE), CAN jednospřeží (4) 1.
Wozniak (POL), dvojspřeží (4) 1.
Soukup (CZE).
Hostouň 19. – 20. 7. –Z- (15) 1.
Váchalová – TOLAR (JO Hostouň), Z- (34) 1. Pěchouček - KOLIBRON
MP (JK Tachov), -ZL+L- (37) 1. Jindrová - HERRIET ASSENT (JS Agro-

Rolnická 120
747 05 Opava
e-mail: stajsupreme@volny.cz
Nabízíme:
● mladé koně od dvou do šesti let, dovoz SRN a Švýcarsko
● zajištění výcviku a tréninku ve spolupráci s Davidem Fialkou
David Fialka: 604 242 641, Martin Ohnheiser: 602 730 001
sport Spálené Poříčí), 2. Jíchová –
ELASTIC (TJ Radbuza Horš.Týn), 3.
Štych – IZYKA (JS Plzeň-Bory), -Z(23) 1. Molzká – VADÚZ (JS Urban
Klatovy), -ZL- (22) 1. Kohoutek –
EXDON (JO Hostouň), -L+S- (24) 1.
Kozová – ALIGÁTOR (KxK CHK
Svržno), 2. Jindra - KENDY-S (JS
Agrosport Spálené Poříčí), 3. Smaha
– CUGETA (Stáj Smaha Dyšina).
Slavkov u Brna 19.7. -ZM- děti
(9):1.Derflerová - BRENDA (JK Panská lícha), -ZM- 4l. (14) 1. Daněk URÁNIE (JK Agramm), -Z- (50) 1.
Prokeš – LENKA (JK Prokeš), -ZL(33) 1. Holubářová – FORESTER
(JSC Slavkov), -L- (9) 1. Romsyová –
CARMEN (JK Prostějov).

Horní Město – Skály 20.7. ZLP
(7) 1. Navrátilová - NISAN 1 (Olešnice), LP (7) 1. Polesová – CIT 1
(Olešnice), dvoufázové skákání
100/110 děti a junioři (5) 1. Kopecká
– BANCKROF (Horymas Horní
Město), ostatní (12) 1. Gladišová DIOR 1 (Horymas Horní Město),
dvoufázové skákání 110/120 (23)
1. Vereš – PAMELA (Horní Heřmanice), -L- (23) 1. Kubrický - EURIPIDUS Fides Agro, 2. Kubrický GIJOM Fides Agro (SS Kubrický), 3.
Patočková – JORDÁN (Lanškroun), S- (13) 1. Kubrický - GIJOM Fides
Agro (SS Kubrický), 2. Ludvík KAMPA, 3. Ludvík – JENY (Velká
Polom).
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