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MS Brno 2008
ještě FEI neschválila. Dnes Petra Cinerová
přiznává, že to bylo určitě dobře. Pořadatelský tým získal další čtyři roky, zkusil si několik CVI v Tetčicích a nakonec i generálku při
CVI v Brně v roce 2007. A hlavně si celou
logistiku tak rozsáhlé akce „osahal" mecenáš
nejdůležitější a tou je firma Anect a.s..

Díky partnerům, díky Anectu
Již dávno před šampionátem bylo jasné,
že bez této firmy by Česká republika na svůj
světový šampionát ještě dlouho čekala. Spolupráci, která začala před více než 15 lety,
přiblížil generální ředitel firmy pan Miroslav
Řihák: „Voltiž mě oslovila před mnoha lety
a zaujala mě na ní především skromnost disciplíny, která v dětech rozvíjí ty nejlepší vlastnosti jako je spolupráce, týmový duch a lásku
ke zvířatům a přírodě vůbec. Kloubí jezdecký
sport a gymnastiku a při relativně velmi
malých nákladech přinese radost mnoha
zúčastněným."
Jak velká je to pravda, poznali v průběhu
šesti světových dní v Brně všichni. Včetně
mnohých z nás, dlouholetých příznivců jezdectví, v němž je voltiž vnímána periferně
a na okraji jezdeckého zájmu.

Olympijské hry
v plném proudu
XXIX. OH se rozeběhly na plné obrátky
a s nimi i jezdecké soutěže v Honk Kongu.
Díky účasti Jaroslava Hatly a klisny KARLA,
jsme mohli být, prostřednictví ČT při celé
soutěži všestrannosti. K našemu zklamání
tentokrát Jaroslav Hatla soutěž nedokončil
a v přímém přenosu jsme viděli jeho crosové
trápení.
(Pokračování na str. 4)

Slavné léto
První český mistr světa Petr Eim
Myšlenka o pořadatelství MS v Brně
napadla Petru Cinerovou, hlavní aktérku voltižního klubu v Drásově již dávno. Kontury
získala po návratu ze Světových jezdeckých
her v Jezer de la Frontera v roce 2002.
Ty naplnily účastníky sdružených jezdeckých
šampionátů emocemi nejen ze špičkových
výkonů, ale především z prostředí plného
španělského temperamentu.
Žádost o české pořadatelství roku 2004

Na léto 2008 se bude v českých statistikách vzpomínat jako na skutečně zdařilé.
Otočme nyní tradiční pořadí stavby reportáže
a začněme hodnocením. Brno bylo skvělé.
Organizátoři přijímali gratulace ze všech stran
a v mnoha hodnoceních zaznělo: „Nejlepší
šampionát historie". A jako z laciného filmu,
navíc ještě finále se zlatou medailí. ČR se tak,
díky voltiži, zařadila mezi země pyšnící se
v historických tabulkách mistrovským titulem.
(Pokračování na str. 2)

Pomozme Jiřímu Ciprovi
Za zpravodaj Jezdec vám všem, kteří jste se rozhodli podpořit našeho přítele a spolujezdce
Jiřího Cipru v jeho těžké životní situaci děkujeme. Přinášíme několik strohých zpráv o jeho zdravotním stavu, které snad nejsou přílišným zásahem do jeho soukromí. To musíme mít stále na
paměti. Stav je stabilizován a Jiří je nyní v péči Trutnovské nemocnice, kde rehabilituje
a pokouší se o samostatné dýchání. V tomto směru bylo zaznamenáno určité zlepšení, i když
stále ještě nemůže dýchat bez pomocí přístrojů. Od září by měl být převezen do Liberecké
nemocnice, kde se specializovaný tým bude věnovat jeho léčbě a kde by se mohl v budoucnu
podrobit operaci. Z konta na pomoc zatím nebylo čerpáno. Stále ještě není jasno, jaké prostředky bude další náročná léčba vyžadovat a zatím vše hradí pojišťovna a rodina. Peníze však určitě budou potřeba a tak pokud chce někdo ještě přispět opakujeme č.ú. ČS. Děkujeme, redakce

Své příspěvky na pomoc Jiřímu Ciprovi zasílejte
na č. ú. 2033560193/0800 České spořitelny

Těsně před odletem do Hong Kongu trénoval
Jaroslav Hatla v Cáchách s Jiřím Pecháčkem. Vlevo ošetřovatelka Jana Janečková

SPORT

REPORTÁŽE

MS Brno ...
(Dokončení ze str. 1)
Kdybychom se měli ohlédnout zpět, tak je
nezapomenutelný jistě rok 2000 a evropský
titul Aleše Opatrného. I oba evropské šampionáty všestrannosti v Pardubicích patří mezi
podařené. Pak je zde i účast Jaroslava Hatly
na OH v Aténách. V létě 2008 jakoby však
toto všechno bylo zhuštěno do pěti týdnů.
Nejprve je zde vydařený evropský šampionát
ve skocích v Praze, o 14 dní později nejlepší
světový šampionát historie ve voltiži, korunovaný zlatou medailí Petra Eima a nakonec
i mediální propagace jezdectví prostřednictvím dnes již uznávaného olympionika Jaroslava Hatly v Honk Kongu, i když dvojice soutěž nedokončila.
Pět týdnů léta 2008 se stalo skutečnou
třešní na dortu každodenní pracovní rutiny
všech činovníků ČJF.

Kdo byl v Brně?
Program v Brně nabídl vedle MS skupin,
žen a mužů i soutěže otevřeného ME juniorů. Rozpis přilákal do moravské metropole
26 skupin (15 seniorských a 11 juniorských), 33 juniorek a 15 juniorů a 45 žen
s 29 muži. Celkově se pak před zahájením
obou šampionátů akreditovalo přes 600
účastníků a 140 koní.
Architektonický skvost hala -Z- se proměnila v luxusní stáj, ze které vedla přímá cesta
do soutěžního Véčka s centrální arénou. Po
levé straně této cesty pak v pavilonu G1 probíhal doprovodný program ve kterém vystupovalo dalších téměř 50 koní.

Duke z kola ven
Pro naše barvy nezačal šampionát nejšťastněji. Veterinární prohlídkou neprošel
DUKE reprezentanta Lucky Drásov Lukáše
Kloudy a tím byla jeho úloha, již tak dost ztížena pořadatelským břemenem, značně
zkomplikována. Naštěstí nalezl Lukáš pochopení ve stáji svého osobního přítele, ale jinak
soutěžního rivala Daniela Kaisera a tak se
mohl šampionátu zúčastnit na německém
koni MERKUR. Jeho vystoupení však změna
koně jistě ovlivnila.
Před zahájením byly naše ambice jasné.
Ve všech kategoriích postoupit do finále (ve
skupinách mezi nejlepších 12 a v jednotlivcích mezi 15) a v mužích dosáhnout na
medaili. Tuto nejvyšší metu jsme si věřili získat prostřednictvím Petra Eima (JK Voltiž Tlumačov), který byl, přes dvouměsíční absenci
po pádu a zranění, čerstvě ověnčen výborným 4. místem z CHIO Aachen.
Mezi juniorskými skupinami nás zastupoval mladičký tým Hřebčína Albertovec, který
se průměrem 12,4 roku stal úplně nejmladším na šampionátu. I proto je konečné 9. místo mezi 11 týmy pochopitelné.
Mezi juniorkami byla za ČR favoritkou
Jana Bartoňková, která však na finále nedosáhla. Svoji juniorku jsme ale ve finále měli.
O českou účast mezi evropskou elitou se
postarala Veronika Krátká (Voltiž Tlumačov,
lonž. Pavlína Neprašová), která skončila
nakonec na 12. místě. Jana Bartoňková
skončila 21. a Kateřina Dušková 30.
V kategorii juniorů jsme zástupce neměli
a jak nám sdělila manažerka voltižní komise
Nora Hořická v ČR skutečně žádný chlapec do
18 let ve voltiž na patřičné úrovni nesoutěží.
V seniorských skupinách startovalo 15
družstev a tak se i zde doufalo v postup do
finále. Skupina TJ Voltiž Tlumačov však
neměla dost sportovního štěstí a konečná
14. příčka, po dvou částech kvalifikace, byla
pro příznivce voltiže zklamáním.
Českého zástupce ve finále neviděla ani
soutěž žen. Zde jsme vkládali naděje do Jany

Jana Sklenaříková - ESKADRA
Sklenaříkové (ESKADRA, lonž. Dana Trčková) z TJ Lucky Drásov, ale ani jí se šampionát nevydařil podle představ. Do finálových
bojů nezasáhla a skončila až na 26. místě.
A tak zbývala soutěž mužů. Zde jsme měli
hned dvě naděje. Lukáš Klouda však startoval z handicapem cizího koně a bylo zřejmé,
že na sportovní zázrak to stačit nebude. To
se potvrdilo především při první volné jízdě,
kdy se náš reprezentant dokonce ocitl na
zemi. A tak zbýval Petr Eim. Ten se letos rozhodl nic neponechat náhodě a cvičil na
německém koni APOLO 306 (lonž. Ilonka
Höemberg). Soupeře mu dělal především
úřadující mistr světa Kai Vorberg, ale i Švýcar
Patric Looser.
Petr Eim od počáteční povinné
sestavy předváděl vyrovnané
výkony s precizním Kai Vorbergem. Po prvním kole se dokonce
ocitl na vedoucí pozici my mohli
doufat, že medaile tentokrát ČR
neunikne. Po finálovém zahájení
v technické sestavě ještě Petr Eim
svůj náskok zvýšil a historické
vítězství bylo skutečně nadosah.
A i když jej při finálové volné
sestavě nervozita dostihla a jeho
výkon byl ohodnocen až jako třetí,
v celkovém součtu to na zlatou
medaili stačilo .
Příběh o splněném snu pořadatelství světového šampionátu
v Brně Petry Cinerové a kolektivu
firmy Anect tak dostal královskou
korunu. Ta emočně nabila prostředí pavilonu V takovým nábojem, že
nelitoval nikdo kdo dorazil. Bohužel to byla tak pouhá tisícovka
domácích a o zbylé zaplnění tribun
pro 5 000 sedících diváků se
postarali fanoušci ze zahraničí.
Naštěstí u toho byly i kamery ČT
a tak se mnohý z českých diváků
díval dodatečně.

Zástupci zemí zde
rozehráli senzační show,
která zastínila profesionální zahajovací večer Sólo
pro koně. Voltižéři ze
sebe nechali vytrysknout
svoje mládí, dovednost,
pohybovou vzdělanost,
šarm i humor. Celá aréna,
zaplněná přibližně tisícovkou účastníků šampionátu, se senzačně bavila.
Škoda, že cestu na Národní večer nenašli i diváci. Určitě by se nenudili.
Byli by vtaženi do kaleidoskopu nápadů širokého
spektra voltižní rodiny,
která napříč kontinenty
dokazuje, že i v dnešní
době je mládež schopna
sama sebe kultivovaně
a na vysoké úrovni bavit.
Voltižéři tak potvrdili, že
jejich sport rozvíjí nejen
lásku ke koním, ale oproti
jiným jezdeckým disciplinám i výrazněji kultivuje
pohyb. Národní večer
v Brně navíc dokázal ještě
jeden, v dnešním jezdeckém světě již pomalu
mizející rozměr. A tím je kolektivní cítění. To
mohou všichni jezdci voltižérům jenom závidět.
A ještě jedna věc byla brněnském šampionátu úžasná. I když i zde o pořadí soutěžících rozhodují rozhodčí a ani voltižní společnost není prosta občasným pocitům křivdy,
dosud úřadující mistr světa Kai Vorberg
zvládnul svoji porážku s obrovskou elegancí
a noblesou. Potvrdil tak nejen sympatie získané v průběhu dní, ale i slova našeho mistra
Petra Eima. Pro toho, i přes vítězství, zůstává
Kai Vorberg i nadále sportovním vzorem.
Podrobné výsledky maleznete na
www.voltiz2008.cz

V čem voltiž vede
O tom že voltižní společnost je
jiná přesvědčil všechny přítomné
především Národní večer. Ten je
součástí šampionátů pravidelně,
ale brněnští pořadatelé měli ten
výborný nápad umístit jej přímo na
centrálním plochu a k dispozici mu Charismatický Španěl Martin Ruiz Ararat si získal
přenechali i všechny technické brněnskou arénu nejen svým projevem, ale i velkým
vymoženosti.
citem pro show
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY
Česká parkurová extraliga

MČR na dvakrát

V Mostě však byly plánovány závody
kvůli 4. kolu novinky letošní sezóny. Česká
parkurová extraliga doputovala do Mostu
přes Prahu, Brno a Frýdek-Místek. V Mostě zvítězil po zisku 50 bodů ze soutěží -S**a -ST**- Martin Šoupal na CORNADA-K
(Geofin Equiteam o.s.) před Janam Studničkou a Filipem Doležalem. Martin Šoupal
vede i průběžné pořadí před závěrečným
finále, které je na programu 7. září v Pardubicích. Dodejme, jen, že doposud bodovalo v systému ČPE 37 dvojic.

Ostrava
O tom, že deštivý počátek srpna zničil
národní skokový šampionát v Ostravě již
všichni vědí. Po rozhodnutí o zrušení mistrovství se strhla lavina výtek na adresu
pořadatelů a první na ráně byl pochopitelně šéf ostravského areálu Pavel Hudeček.
I za zpravodaj Jezdec jsme se zeptali:
Nešlo mistrovstvé odvolat včas a zabránit tak zbytečným nákladům všech soutěžících?
„Na to se těžko odpovídá. Představte si,
že jste investovali značné prostředky do
přípravy kolbiště a zlepšení povrchu, stojí
stáje v místech, kde za posledních pět let
nebyla louže, staví se parkur. Je úterý, svítí
sluníčko, ale je špatná předpověď a odpoledne začíná pršet. I když prší i ve středu
a ve čtvrtek, situace ještě není tak katastrofální a předpověď mírně optimistická. Zrušte závody, když jste investoval tolik úsilí
i prostředků, víte, že žádný další termín
není. Hlavně ale doufáte, že se počasí
umoudří. Bohužel se v průběhu pátku již
definitivně vše otočilo proti nám a vznikla
situace, která rozjitřila tolik vášní. Pro mě
osobně z toho vyplývá jedno poučení.
Ostrava již nebude v budoucnu žádat o přidělení šampionátu. I nadále budeme pořádat skokové závody a je lepší mít soutěže
naplněné dvojicemi, které si naše závody
svobodně vybraly, než mít pocit, že snad
do Staré Bělé cestuje někdo z donucení.“

Co vlastně
potřebujeme?

Mezi ženami nejlepší Lucie Poláková CAROS (Polák - Schaumann Team)
Mistrovství tak bylo pouze polovičním či
jen třetinovým setkáním skokové národní
elity. Medaile byly sice rozdány, ale výjimečnost šampionátového setkání se tentokrát ani vzdáleně navodit nepodařilo.
Mezi mladými jezdci se mistryní roku
2008 stala Veronika Krajníková na CIKÁDA
se součtem 8 bodů, před Janem Studničkou (GODDESS) a Ivou Holíkovou (FABIENNE 1). Nezi ženami zvítězila Lucie Poláková na CAROS (4) před Kateřinou
Veselovskou (FORINT Sedium Provet) a
Natálií Roučkovou (KRISTÁLY) a mezi jednotlivci to byl Stanislav Hošák s FEDERWEISSER ŠZP Nový Jičín (4) před Tomášem Daňkem na SILVIO a Petrem Eimem
s GENIUS Lysák. V družstvech byl s 21
body nejlepší tým Jihočechů před Prahou,
Západočechy a Východočechy.

Foto: J. Gebauer
Pavel Hudeček

Mostecká petice
Tolik Pavel Hudeček. Dodejme jen, že
celá nastalá situace vyvolává i více jak po
dvou týdnech řadu diskusí. Ty vyvrcholily při
náhradním šampionátu v Mostě, kde byla
přítomnými jezdci, trenéry a dalšími účastníky podpořena petice, která vyzývá ČJF ke
změnám fiančního ohodnocení jezdců při
šampionátu a ve výběru pořadatele.

Most
Hned po ostravském zrušení jednal VV
ČJF o novém termínu a bylo stanoveno, že
náhradní mistrovství uspořádá mostecký
hipodrom ve dnech 8.-10. srpna, kdy zde
byly plánovány soutěže 4. kola prvního ročníku České parkurové extraligy.
Mostecký areál je prověřen a oblíben, ale
přesto byl souběh s dalšími velkými závody
(Brno a Ostrava) i v návaznosti na jiné soutěže (Ptýrov) pro náhradní šampionát velkým
soupeřem. Mladých jezdců (-S**+S**+ST**-)
se sešlo 17, žen (-S**+ST**+ST**-) bylo
devět, stejně jako v mistrovském klání jednotlivců (-ST**+T**+T**-). Družstva (-S**+
ST**-) byla čtyři.

Ostravský nepovedený skokový šampionát zažehl diskusi, která v podstatě
pouze potřebovala podobnou roznětku.
I kdyby v Ostravě nepršelo, dříve nebo
později by bylo nějaké další mistrovství
podrobeno přísné analýze a byly by položeny následující otázky:
Co je potřeba udělat, aby byl skokový šampionát přitažlivý pro nejlepší
jezdce? Je jasné, že lesk medailí již
mnohým nestačí (navíc nejedna již
v rodinné vitrině září). I když se ČJF snaží, konkurence bohatě dotovaných závodů v ČR a nebo v zahraničí, ji již mnohokrát přemohla. Je otázkou zda jsou to
skutečně pouze dotace a nebo zda přijdeme i na jiná lákadla, která by prestiž
národního šampionátu pozvedla.
Pokud bychom snad na nic nepřišli
nabízí se otázka, zda národní šampionáty, již nejsou pouhým reliktem minulosti.
V posledních letech se totiž nestává Mistr ČR mistrem všech jezdců, ale pouze
těch, kterým stálo za to k šampionátu
dorazit.
Jakým kritériím podrobit uchazeče
o pořadatelství? Zde se nelze ubránit
pocitu, že VV ČJF mírně preferuje standardní a tradiční pořadatele. Je však
jisté, že vedle kvalitního zázemí pro soutěžící i diváky, bude stále více jezdci
upřednostňován pískový povrch kolbiště,
který dokáže nabídnout standard
i v extrémních klimatických podmínkách.
Vzhledem k dálničním poplatkům se
pak i základní šampionátový pilíř, střídání
Čechy - Morava, otřásá v základech.
I požadavek tříleté zkušenosti se soutěží -T-, se z pohledu současných logistických možností, jeví jako zbytečný.
Jak v prostředí proměnlivého přediva vztahů zajistit systém kontroly?
Pocit sounáležitosti zasluhuje jistě nejvyšší péči. Na druhé straně prakticky
vylučuje kontrolní zásah vůči kamarádovi. Na společenském večeru pražského
ME, prezident ČJF mírně sarkasticky připomenul nekompromisní přístup technického delegáta Roba Jansena jak k organizátorům ME, tak k ČJF samé. Na druhé
straně bylo příjemné, po organizačních
kolapsech CSIO 2007 a mírně provinčním jarním CSI J/Y, slyšet ze všech stran
pouze chválu. Je otázkou, zda by ME
v Praze bylo tak úspěšné i bez této přísnosti a formálnosti .
A tak se se musíme zeptat. Potřebujeme svého Roba Jansena a potřebujeme vůbec šampionát?
Cyril Neumann
Nového mistra ČR 2008 mezi jednotlivci
Stanislava Hošáka ml. na koni FEDERWEISSER ŠZP Nový Jičín dekoruje rozhodčí
Antonín Klauz
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DISKUSE

OH v plném...
(Dokončení ze str. 1)
Sledovali jsme však i senzační výkony
jezdců týmů Německa, Austrálie a Velké Británie, které si ve stejném pořadí rozdělili
i první jezdecké medaile. Byli jsme ale i přímými svědky krutých sportovních porážek.
Tu znamenal pád Andrew Nicholsona (NZL)
s LORD KILLINGHURST po skvěle zajetém
crosu na předposlední terénní překážce. Či
chyba Australanky Megan Jones (IRISH JESTER) na posledním skoku finálového parkuru, která ji z boje o zlato posunula do zóny
zapomnění.
První dvě zlata si odneslo Německo a to
individuální zařídil Hinrich Romeike na MARIUS, který překvapivě není profesionálem, ale
v Německu se věnuje zubařské praxi.
Němci tak získali nejcenější kovy v soutěži,
kde mají rozhodně více konkurentů než v drezuře či skocích. Následující dny ukáží zda
bude tato olympiáda probíhat zcela v jejich
režii, či zda se jim dokáže někdo postavit.
Česká televize má ještě jednu zásluhu na
propagaci olympijského sportu a s tím i jezdectví. Tím je internetová adresa www.loh.cz,
kde jsme mohli a ještě můžeme na osmi kanálech sledovat všechny sporty v téměř kompletních přenosech, včetně jezdectví.

Handicap domácího
prostředí
Jaroslav Hatla má za sebou druhou
účast na OH. Tentokrát sice méně očekávanou a na poslední chvíli neuvěřitelně
získanou, ale o to více sledovanou.
V Honk Kongu do cíle nedojeli a dvojice
nepotvrdila jarní formu. Myslím, že je zbytečné opakovat průběh celého vystoupení
našeho reprezentanta, které jste všichni
sledovali. I přes nedokončený cross a tím
i značně zkrácenou naší zábavu u televizních obrazovek, bylo české jezdectví
zásluhou dvojice z Radimovic již podruhé
ve hře. S tím přišla i mediální pozornost
a Jaroslav Hatla má hlavní zásluhu na
tom, že ČT zařadila poprvé v historii do
svého vysílání přímý přenos celého startovního pole terénní jízdy. I díky jeho očekávanému startu v závěrečném parkuru,
pak v úterý 12. srpna večer patřila televizní obrazovka disciplině všestrannosti.
A tak můžeme být našemu jezdci, i přes
předčasný konec, vděčni.
V každém případě Jaroslav Hatla
potvrdil, že je schopen ve světové konkurenci stačit v drezuře a již to je zpráva,
která v poválečné historii všestrannosti
nezazněla.
Ať již na neúspěchu Jaroslava Hatly
a KARLY v terénu měla vliv říje, počasí,
aklimatizace, či cokoliv jiného, opět se
podařilo k olympijskému jezdectví přilákat
pozornost veřejnosti. A protože to bylo
podruhé za sebou, již to nikdo nepřičítá
náhodě, či šťasné shodě okolností.
Jaroslav Hatla těsně po nevydařeném
crossu řekl, že příliš dlouho jezdil
v domácím prostředí a pod jeho vlivem
mylně nabyl dojmu, že lze na OH uspět.
To je zcela zásadním sdělením. V prostředí, které nedisponuje konkurencí se
určitě rozvíjet nedá. Je jasné, že my
všichni příznivci jezdeckého sportu můžeme být na Jaroslava Hatlu, i přes jeho
neúspěch, hrdí. Jeho výjimečnost na českých kolbištích však ukazuje, že dvojnásobná účast na OH rozhodně nevypovídá
o nějakém radikálním zlepšení úrovně
našeho jezdectví.
Cyril Neumann

DISKUSE

CICO*** Pardubice
Již podruhé se v ČR pořádala oficiální tříhvězdičková soutěž všestrannosti. Tu rozpis
závodů 1. - 3. srpna doprovodil ještě soutěžemi CCI**, CIC* a na programu byl i juniorský národní šampionát (CNC*) a šampionát
dětí (-Z-). Záplava přihlášek pak donutila
pořadatele otevřenou soutěž -Z- s 57 startujícícmi přesunout na úterý a středu 5.-6. srpna.
I tak praskalo závodiště ve švech. K tříhvězdičkové soutěži dorazilo 45 dvojic, k CCI**
25, k CIC* 71. K šampionátům pak nastoupilo
13 juniorů a 5 dětí.
Rozsáhlý program potvrdil, že tříhvězdová
úroveň ještě stále není pro domácí konkurenci obvyklá. Na startu hlavní soutěže jsme měli
pouze dva zástupce (P. Veselovský MONARCH, J. Kornalík GIN FIZZ) a ani jednomu se nepodařilo soutěž dokončit. V soutěži týmů startovalo pět družstev a stejně
jako mezi jednotlivci i zde měli vše pod kontrolou Němci.
Daleko přijatelnější je pro naše jezdce o
stupeň nižší soutěž. V té již startovalo šest
našich. Zaznamenali jsme zde také úspěchy,
když se naše dvojice dostaly do konečné
desítky. Na 4. místě to byla Gabriela Slavíková (JACKJACK) a na 8. Lubomír Vrtek
(DAVOS 1).
Zcela přeplněná pak byla jednohvězdová
úroveň i s 24 Čechy. Zde jsme se si užili především výkon juniorů Miloslava Příhody na
KAMERIK a Jany Vobořilové s MYSTIC
ICE/GREK, kteří skončili na 4. resp. 10. místě.

Dvakrát mistři
Poněkud ve skrytu celého programu se
udílely i dvě sady národních medailí. Mezi
juniory potvrdil svoje postavení Miloslav Příhoda na GOMBA 1 (JK PAM) a za ním skončily na stříbrné a bronzové pozici Kristýna
Hájková na WIDAR (JK Farma pod Lípou) a
Barbora Žáčková s ALVAR (Horse Academy
Radimovice).
Mezi dětmi si zlato dnesla Veronika Žáčková s LAVELA (Stáj Soběšín) před stříbrnou
Andreou Beranovou na DAISE (JK Humpolec) a Anetou Řehákovou s DUBLON (Apolenka).
Sezóna všestrannosti nyní pokračuje při
Finále Zlaté podkovy 22.-24. srpna v Humpolci.

Foto J. Bělohlav
Německá nadvláda byla vidět i v Pardubicích a po prvním i druhém místě v soutěži
družstev, byli němečtí jezdci na předních
pozicích v hodnocení jednotlivců. Zvítězil
Kai-Steffen Meier na KARASCADA

Třetí byla Pavlína
Omlouváme se Pavlíně Pejřilové, která
byla chybným zápisem ve výsledkové listině odsunuta ze 3. místa při CCI* v Humpolci ve dnech 11.-13. července.
I když pořadatelé dodatečně svoji chybu
napravili, v našem zpravodaji jsme již opravený výsledek nezaznamenali. Uvádíme
tedy vše na pravou míru a na třetí příčce
soutěže CCI* skončila Pavlína Pejřilová
a DAN 10 z Hradeckého jezdeckého klubu,
na místo Adély Svobodové s DOVEN.
Mistrovské soutěže se to však netýká,
protože Pavlína si po kondiční zkoušce po
crossu, jako svého mistrovského koně zvolila klisnu LESTER a tudíž se musela spokojit „pouze” se stříbrnou medailí za Adélou
Svobodovou.

Junioři na Evropě

Foto J. Bělohlav
Trojice nejlepších juniorů ve všestrannosti
pro rok 2008: zleva Kristýna Hájková, Miloslav Příhoda a Barbora Žáčková
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Tentokrát skutečně do poslední chvíle
byla otevřená nominace na letošní ME
juniorů. To se konalo tento víkend (15.17. srpna) ve skotském Thirlestane a za
české barvy do Velké Británie nakonec
odcestovali: Miroslav Příhoda - OSWALD
(JK Pam Vlčkovice), Barbora Žáčková FREY (Horse Academy Radimovice),
Erika Borovcová - ELAN (Flamengo
Sloupno) a Anna Makovská - GOLDIE
(JK Smrček), kteří nastoupí za ČR i v
soutěži družstev. České barvy mezi jednotlivci pak ještě posílily Markéta Dokulilová - NUTELA (Třebíč) a Sabina Erbeková - JOHANKA (JK Union Brno).
Reportáž přineseme příště, ale na
výsledky si musíme počkat do příště.

DISKUSE

REPORTÁŽE

CSIO Bratislava
CSIO Bratislava, to je pro hlavní město
Slovenska je vždycky velká společenská
událost a letos se konala už po čtyřicáté třetí.
I v tomto roce byly ochozy po celou dobu
zcela zaplněny a VIP prostorech se potkávaly
všechny významné celebrity. Záštitu nad
konkůrem znovu převzal slovenský prezident
a v čestném předsednictvu seděli tři ministři,
primátor a další významné osobnosti. Vstupné stálo 60 korun a zvláště zanícení fanoušci
mohli i mezi celebrity do VIP, za 1500 na
osobu a den. O závodech se denně psalo ve
všech novinách, nechyběly reportáže v rozhlase a televize vysílala dva záznamy. Na
parkury si pořadatelé už po desáté, pozvali
i nám dobře známého Poláka Krzystofa Koziarowskeho. Travnatý povrch kolbiště byl i po
středečním vytrvalém dešti ve velmi dobrém
stavu a od pátku už panovalo vysloveně letní
počasí.

Vítězství na začátek
Ve čtvrtek nám udělal velkou radost náš
nejzkušenější reprezentant Aleš Opatrný
s 9letým holštýnem COLOR OF LOVE (Candillo), když po nejrychlejším bezchybném
výkonu zvítězil v první kvalifikaci na Velkou
cenu a odsoudil svých 71 konkurentů do role
diváků.
Parkur Poháru národů byl na bratislavském specifickém kolbišti pro zúčastněnou
konkurenci přiměřeně obtížný a obsahoval
i několik technických pasáží. Problémy dělává v přítmí ležící vodní příkop a letos byly
umocněné následným oxerem. Kratší byla
i vzdálenost po trojskoku na závěrečnou stacionátu.
Na startu se představilo třináct týmů a při
pohledu na průběžné pořadí států usilujících
o postup do Superligy bylo jasné, že o vítězství budou nejvíc usilovat Italové a Francouzi.
Za domácí ekipu nemohl nastoupit Marian
Štangel, kterému se ve čtvrtek zranil kůň
GIACOMO, ale ani Juraj Hanulay, který
v současnosti vhodného koně hledá. Nahradili je Monika Noskovičová a Tomáš Kuchár,
které jsme viděli v Praze na ME.
Za naši reprezentaci se jako první představila Zuzana Zelinková s hnědákem WINSTON G (Kashmir van Schuttershof), který
stál ještě loni ve stáji Pavla Vachutky. Po
slibném začátku se ale v technických pasážích projevila nezkušenost devítiletého belgického valacha a Zuzka dokončila s dvanácti body. Třikrát inkasoval také holštýnský
hřebec CANON (Cascavelle), kterého sedlal
Jaroslav Jindra a spolu s dvěma body za čas
zatížili konto našeho týmu čtrnácti body. Druhý start za národní tým si zde odbyla 23letá
Alena Machová, kterou jsme podrobněji
představovali v minulém čísle Jezdce. Spolu
s 10letým tmavým ryzákem CAPTAIN (Continue) po několika zaváháních inkasovala
sedmnáct bodů a její výsledek se nezapočítával. Pohledný parkur předvedl Aleš Opatrný
s 12letým hnědákem TITAN R.S. (Jersey),
ale ani on se nevyhnul dvěma chybám a tak
český tým obsadil až 11.příčku s celkovými
třiceti čtyřmi body.
Po prvním kole vedli Maďaři (4), před týmy
Francie, Rakouska a Estonska (8) a do druhého kola postoupili ještě Belgičané (13),
Poláci (16), Italové (17) a Finové (22). Za
Finsko startovala i Noora Pentti s bílým hřebcem ATLAS (Acord II), kterého dobře známe
z našich kolbišť pod Ondřejem Nágrem.
Bohužel se jim nedařilo a pro dvojí vybočení
byli ze soutěže vyloučeni. Vyloučen byl
i jeden z Italů, který sice dokončil parkur
s osmi body, ale při kontrole zadních kamaší
bylo zjištěno, že místo povolených
500g vážily 750. Ve druhém kole se pokra-

čovalo ve třech a všechny výsledky se započítávaly.
Nejlépe se s tím vypořádali Francouzi, kteří už neinkasovali a po zásluze s celkovými
osmi body zvítězili. Na druhé místo spadli
Maďaři (16) a na třetí si polepšili Italové (34).
Čtvrtí skončili lonští vítězové z Estonska (36)
a pátí byli Rakušané (40). Šesté místo patřilo
Polsku (41), sedmé Belgii (61) a osmé Finsku. Překvapivě až devátí skončili Němci
a desátí Slováci měli jen o jeden bod méně
než naši reprezentanti. Za námi skončili
Chorvati a poslední byli Slovinci. Bezchybných výsledků bylo dvanáct, v obou kolech
se to podařilo jen francouzské mistryni Alexandře Francart, s 12letým ryzákem IMAN
DU ROZEL (Cabdula Du Tillard). Čas byl
překročen čtrnáctkrát.
Příliš si tímto vítězstvím Francouzi nepomohli, protože v průběžné tabulce o postup
do Superligy, ze sedmnáctibodového náskoku
Italů stáhli jen tři body a tak můžeme očekávat mezi těmito týmy souboj i v září v Praze.
V páteční "140" bez rozeskakování, byla
Zuzana Zelinková po pěkném plynulém parkuru s 8letým holštýnem GUITO bez chyby
a jen pomalejší čas ji odsunul na devátou
příčku.

Little i Grand Prix
Pohledné parkury předvedli naši i v nedělní Little Prix, kterou Alena Machová se
14letým valachem DUKE OF LANDO i Zuzana s Guinarovým potomkem QUITO absolvovaly s jednou chybou. Aleš Opatrný s hnědákem COLOR OF LOVE se po bezchybném
výkonu dostal do rozeskakování, kde ve snaze o co nejrychlejší čas jednou shodil a obsadil ještě dotovanou devátou příčku.
Do Velké ceny se kvalifikovalo čtyřicet čtyři
jezdců. Znovu nechyběla kombinace s vodním příkopem, tentokrát za ním byl kolmý
skok a stály tam ještě další tři obtížné pasáže. Z našich jezdců se dařilo Alešovi Opatrnému s hnědákem slovenského majitele
TITAN R.S. Škoda jen zaváhání na prvním
skoku trojskoku, ale i tak dosáhl druhým nejrychlejším časem na dotovanou jedenáctou
příčku. Dobře šla i Alena Machová s oldenburským ryzákem CAPTAIN, kteří s šesti
body skončili v polovině výsledkové listiny.
Bez chyby se přes parkur dostalo devět jezdců. Rozeskakování bylo velmi dramatické.
Nebylo ani tak o cválání jako obratnosti
a také časový limit byl velmi přísný. Nikomu
se dlouho nedařilo udržet čisté konto. Až
předposlední jezdkyně, 37letá Finka Pia
Pantsu s 8letým hřebcem CHAUVINIST(Carthago) neshodila žádný skok a i když to tak
nevypadalo, dostala tři trestné body za čas.
Všechno pak měla ve svých rukou poslední
startující, nejlepší z Poháru národů, Francouzska Alexanda Francart, s hřebcem IMAN
DU ROZEL. Odskočila však z dálky do širokého tripelbaru, spadla do něj a bylo po
nadějích.
Zvítězila Pia Pantsu se třemi body, druhý
byl Polák Andrzej Gloskowski s hřebcem
IMEQUYL (Luron) a třetí Němka Karin Ernsting-Engemann s 9letým holštýnem CONLEY 4 (Corrado I) oba se čtyřmi body. Čtvrtý
Ital Paolo Adamo Zuvadelli s francouzským
valachem IOURI DU MOULIN měl pět bodů
a pátá Finka Nina Fagerström s belgickou
klisnou LORRAIN Z (Lord Z) osm.
Sympatická vítězka působí v renomovaném švédském hřebčíně Flyinge a Finsko
doposud reprezentovala především v military.
Získala bronzovou medaili na Světových
hrách v Jerez, ale nejvíc si cenní druhého
místa v roce 1993 s koněm IMPALA v Badmintonu. I letos se kvalifikovala do Hong
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Foto Karel Dvořák

Vítězka Velké ceny Bratislavy 2008 Finka
Pia Pantsu s osmiletým hřebcem CHAUVINIST(Carthago)
Kongu, ale majitel se rozhodl ještě před hrami jejího koně prodat. Na závodech startoval
také její švédský manžel Fredrik Jönsson
a neustále je doprovázel jejich tříletý syn
Emil. Bělouš CHAUVINIST zaujal už během
konkůru, nejen svými schopnostmi, ale hlavně tím jak je dobře přiježděný.
Na CSIO Bratislava je každý rok znát pečlivá příprava a pokud přijede kvalitní konkurence, k dobrému dojmu přispějí zajímavé
parkury, povede se letní počasí - nezbývá
než se těšit na příští ročník.
Václav Dvořák - Bratislava.
Výsledky na www.csio.sk

Třetí Pohár ve
Ctěnicích
Jezdci na pony, soutěžící v seriálu O Pohár
hlavního města Prahy se mohou těšit na
třetí kolo, které se koná opět v Praze - Ctěnicích a je na programu v sobotu 30. srpna.
V průběžném pořadí po dvou kolech zatím
figuruje 14 dvojic a ve vedení je Adéla Půlpánová na IT#S MY DANCER 20 b. (10 +
10) před Eliškou
Pavlíkovou s GOLDBAR (16 b.), Petrou Boháčovou na TARA
16 (14 b.), dvakrát Ludmilou Mráčkovou na
ALOHA (12 b.) a REPSI (10 b.) a Zdeňkou
Vávrovou na LIMBA 1 (9 b.).
Rozpis a kompletní pořadí naleznete na
www.jsctenice.cz

SPORT

REPORTÁŽE

Co bude dál?
Jsme rádi, že náš diskusní seriál nabírá
gradace a spolu s hodnocením prostředím,
ve kterém se rozvíjí české jezdectví přinášejí diskutující i podnětné návrhy. Věříme,
že časem budeme moci v naší původní
otázce slova „Co bude” zaměnit za „Jak”.
Tak by se již mohl jmenovat i následující příspěvek, který zpravodaji Jezdec
poskytla drezurní jezdkyně a majitelka
jezdeckého střediska v Třebichovicích u
Slaného Katarína Hlavová.
Mám-li otázku chápat v širokých souvislostech, nenapadá mne nic optimistického.
Myslím, že nic závratně převratného se ve
vztahu jezdec a kůň nedá očekávat. Nadále
budou koně sloužit lidem pro jejich potěšení,
budou předmětem podnikání, seznamování,
soutěžení, přátelství i sebepoznávání. Někteří
se v této službě člověku budou mít lépe, jiní
hůře. Otázkou zůstává, zda je toto pro koně
špatné či dobré. Z hlediska lidového rčení dá
se říci, že „nejen člověk člověku vlkem"!
Pro koně je fakt, že „běhají po arénách jako
veverky", záchranou před jiným osudem. Vidíme-li jak držíme a chováme jiná domácí zvířata, například skot, ovce, prasata, je jezdecký
sport záchranou koně před podobným zacházením. I přes různá zákonná opatření jsou na
tom ostatní domácí zvířata objektivně o hodně
hůře než kůň. Mají většinou málo pohybu,
někdy se dokonce vůbec nedostanou na čerstvý vzduch, mláďata po porodu bývají matkám ihned odebrána, atd. O nějakém vztahu
k člověku nemůže být ani řeč!
Z tohoto pohledu je tedy pro koně jeho sloužení člověku v jezdeckém sportu záchranou!?
Přihlédneme-li k historii soužití koně a člověka,
můžeme být také spokojeni. V minulosti byli
koně vystavováni mnohem většímu utrpení ve
válkách, dolech, dlouhých taženích, a různých
turnajích. Současná doba je pro sportovního
koně mnohem příznivější.
Samozřejmě jsou jezdci a majitelé koní velmi rozdílní a přistupují ke svým koním a jejich
potřebám velmi odlišně, nicméně při celkovém
pohledu je na tom kůň dnes relativně dobře.
Bylo by zajisté lepší, kdyby většina jezdců
pokročila dále ve snaze odbourat omezování
koně v jezdeckém sportu, jako například pan
Václav Vydra, ale buďme realisté… Většina
jezdců a majitelů koní nikdy nedojde tak daleko ve vztahu ke svému koni, aby mu mohla
důvěřovat natolik a ovládala ho tak spolehlivě,
že přestane mít potřebu používat k ježdění
například udidlo. Proč tomu tak je? Odpověď
nabízí možnost k rozsáhlým úvahám, které
stejně nevyřeší problém udidla ani vztahů.
Klasická škola jezdectví nás učí, že právě přijmutí udidla koněm, měkké přilnutí
a nevzpouzení se ruce jezdce je jeden z pilířů, na kterém bychom měli stavět. Není to
tedy o tom, jaké pomůcky k ovládání koně
používáme, ale jak je používáme!! A to „jak"
by mělo být značnou součástí hodnocení na
různých soutěžích, které na koních a s koňmi provozujeme.
Nezbývá než si přát, aby „technologie"
v jezdectví dospěla co nejrychleji k vrcholu tak,
aby vítězili jen ti, kteří mají ještě něco navíc.
To navíc, je vztah, vztah koně k jeho jezdci,
protože mu jeho jezdec sám vztah nabídl. Aby
tak tedy zvítězilo souznění jezdce s jeho
koněm a tedy láska a respekt nad pouhou
technologií. Někomu se jistě daří zvládat
vrcholovou techniku jízdy a současně respektovat a mít rád svého koně, někomu ne…
Pravidla jezdeckého sportu by se měla vyvíjet zejména tím směrem, aby snahu o souznění s koněm maximálně podpořila. Ne dalšími
zákazy a příkazy, ale hlavně motivací. A tímto
se chci dostat k věcné části mého příspěvku.
Zamířím do oblasti, která je mi v jezdectví
nejbližší a to je drezura. Kontroverznost
názvu tohoto odvětví zde nechci rozvádět,
ale chtěla bych zdůraznit potřebu zavedení

postupového systému v drezurních úlohách
na naší drezurní scéně.
V příspěvku pana Ing. Hošáka, již zaznělo,
že v ČR chybí systém soutěží ovlivňující růst
jezdců! Absence postupového systému nám
škodí více, než se na první pohled zdá!
Zejména v drezuře umožňuje kvalifikační
systém pro postup do úloh vyššího stupně,
odměnit každého jezdce za dobrý výkon
a zároveň zredukuje výskyt indiánských dvojic na úrovních, které jsou určeny pro pokročilejší. Zkoušky základního výcviku nestačí
a navíc si myslím, že naopak omezují příliv
nových jezdců, kteří si chtějí třeba jen občas
zajet drezurní úlohu. A jak také zmínil pan
Ing. Kutěj, největší pokrok nastane, bude-li
u nás jezdit více lidí na koni!
V důsledku absence postupových pravidel,
jezdí většina jezdců na závody pouze pro
šanci vyhrát mašli a umístit se tedy na jednom z dekorovaných míst.
Avšak jak řešit situaci kdy například z 20
soutěžících v jedné soutěži, i ten, který skončí
v pořadí na 10 místě, jel velmi dobře? Jak
takového jezdce ocenit když už nemůže být
dekorován? Přijede ze závodů domů a všichni
se ptají, „tak co, kolikátý jsi skončil"? Odpověď
zní „desátý"… Replika, „hm, tak to nic moc
co?". A zde je kámen úrazu. Jezdec jel dobře,
korektně, ale devět jezdců před ním jelo ještě
o něco lépe, přesněji. První tři přivezou mašli,
zbytek má smůlu. Stane-li se to vícekrát, jezdec ztrácí motivaci a naše drezura možná přijde o velmi kvalitního závodníka.
Ve srovnání s parkurovým ježděním, může
alespoň jezdec, který přijede z parkurových
závodů říci, že jel dobře, protože parkur přešel
čistě a v limitu, jen bylo devět dalších, kteří
byli o něco rychlejší. Co však řekne jezdec,
který skončí na 10. místě v drezurní úloze?
Nic. Žádné objektivní ohodnocení není.
Kvalifikační systém, kdy do každé vyšší kategorie může jezdec postoupit pouze po splnění určitých pravidel, nabízí možnost jak až do mistrovských soutěží ocenit všechny dobré výkony
v obdélníku! Nehledě na to, že soutěžit stůj co stůj
o prvenství v úlohách stupně -Z- a -L-, je poněkud
humorné. Navíc i ten, kdo se umístí na prvním
místě, nemusí vždy zajet úlohu dobře, pokud úroveň všech přihlášených je celkově špatná.
Postupový systém umožní jezdci soustředit
se na jiný cíl než je mašle za první místo. Navíc
ne všichni jezdci mají ambice jezdit mistrovské
soutěže, ale prostě jen chtějí mít radost z ježdění a občas si chtějí na veřejných závodech ověřit, zda pracují správně a zda jejich snaha
o zlepšení někam vede. Pro takového jezdce
není rozhodující, zda skončí první nebo poslední, ale chce od rozhodčích poučení i pochvalu
v protokolu a pokud zajel dobře, jakési potvrzení zvládnutí úrovně zajeté úlohy.
Například, pojede-li dvojice úlohu -Z- na min.
60%, dostane 1 kvalifikační bod pro start v soutěžích stupně -L-. Při dosažení 10 bodů, které
se centrálně registrují, může dvojice odstartovat
na stupni -L-, dále na stupni -S- atd. Takový
postupový systém dovoluje jezdci po ukončení
dobře zajeté úlohy přijet domů a říci: „dostal
jsem bod pro postup a den nebyl promarněn"
i přesto, že neskončil na dekorovaném místě.
Tento systém znám z Holandska, kde jsem
dlouho žila i závodila se svým prvním koněm
Parafem, a musím říci, že opravdu fungoval
a stále funguje velmi dobře. Motivoval především ke kvalitnímu zvládnutí úloh, ne na honbu
za prvním místem za každou cenu. Po návratu
ze závodů se nikdo neptal, kolikátí jsme skončili, ale zda jsme dostali „winstpunt" (bod pro
postup) nebo ne!! A také naopak, pokud jsme
náhodou skončili na prvním místě, ale bez
postupového bodu, byla to pro nás „mrtvá soutěž", která v podstatě neměla žádnou hodnotu.
O první místa jde koneckonců až na mistrovských soutěžích, ale tam se musíme nejprve
propracovat a nasbírat zkušenosti. Samozřejmě, že každý tak daleko nedojde a zůstane

Katarína Hlavová
například na úrovni -L-, ale pokud zajede kvalitně je to vždy oceněno a to přináší motivaci
a ta zase více závodníků. A čím širší základna, tím vyšší je vrchol! A protože od úrovně
drezury, se odvíjí i úroveň celkového jezdectví, je to opravdu k dalšímu zamyšlení!
Samozřejmě přináší takový postupový
systém i nutnost sjednotit a dobře vyškolit
rozhodčí drezurních soutěží! Ano, jsme opět
u vzdělávání. Musím říci, že mne překvapila
zkouška pro národní rozhodčí, kterou jsem
sama absolvovala v únoru 2007. Zkoušky
byly přísné, co se týká, všeobecných pravidel, povolené výstroje, protestů, různých
opatření, ohledně toho co se smí, nesmí
a musí atd.., ale vlastně téměř vůbec nezazněly otázky ohledně bodování drezurních
úloh. Myslím, že přece není možné udělit statut rozhodčího drezurních soutěží někomu,
kdo sice zná organizační pravidla, pravidla
výstroje atd., ale například neví, jak hodnotit
jezdce v úloze, který jede sice přesně na písmenka, ale jehož kůň jde opřený do ruky, bez
pružného hřbetu a jeho chody jsou nevýrazné, strnulé. Netvrdím zde, že to nový adepti
zkoušek pro rozhodčí nevědí, ale rozhodně
by měli být více proškoleni a přezkoušeni!
Jedině tudy vede cesta jak sjednotit a tedy
zkvalitnit posuzování drezurních úloh.
Co tedy dál? Mnohé již zaznělo v ostatních
příspěvcích, teď ještě aby se našel ten správný člověk, který „bouchne do stolu" a věci se
dají ještě více do pohybu. Věřím, že je to jen
otázka času a další pokroky nastanou!
Je zřejmé, že v našem názorovém kaleidoskopu přibývá snahy posunout věci kupředu.
Myšlenkový potenciál členské základny ČJF,
který naši diskutující reprezentují je natolik silný,
že by se jím odpovědní rozhodně měli zabývat.
Pokud budou totiž kvalitní názory, podložené
navíc osvědčenými postupy ze zahraničí ignorovat, pak si důvěru členské základny nezaslouží
a jeden pracovitý prezident to nezachrání.
Neříkám, že se se vším zaznívajícím v naší
diskuzi se všichni musíme ztotožnit. Ani autorka
dnešního textu nemusí mít ve všem pravdu. Již
podruhé v našem seriálu prezentovaný názor,
že množství nových jezdců povede postupně ke
zkvalitnění vrcholu pyramidy, považuji za alibistický. Určitě ale napomůže rozvoji obchodu
s koňmi a veškerým jezdeckým zbožím.
Stejně tak by bylo jednoduché schovávat
naše chyby ve vztahu a chování ke koním za
příklady koncentráčnických odchovů ostatních
hospodářských zvířat, které kupodivu, jinak velmi přísné veřejné mínění, toleruje.
I zmínka o příkladu Václava Vydry se mi
k problematice klasického jezdectví nehodí.
Vztah tohoto propagátora přirozené komunika-
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ce mezi člověkem a koněm si klade za cíl spokojený a vzájemně vyvážený vztah člověka
a koně. Klasickému jezdectví však jde ještě
o něco jiného a záměrně nepoužívám slova
„lepšího” či „vyššího”. V klasickém jezdectví se
přeci snažíme o přeměnu divokého zvířete ve
vzdělaného tvora. A v současnosti drtivé většině jezdců slouží k ověření úspěšnosti této činnosti především jezdecká soutěž.
ČJF může směr vývoje ovlivňovat právě
systémem soutěží. Zatím se tak děje především
ve směru výkonnostním a i my jsme na stránkách minulého Jezdce probírali, jak udělat soutěže náročnějšími, aby naši nejlepší nezaostávali při konfrontaci se světem.
Stále málo se však úsilí ČJF věnuje sportu
rekreačnímu, který sice nemá ambice nějakého závratného růstu, ale může být právě
oním skvělým základem pro těch několik
málo talentovaných.
O absenci tohoto úsilí pak vypovídají aktivity
členské základny, která si v případě potřeby
pomůže sama. Byly tu veřejné treninky, po
jejich regulaci se objevily hoby závody a pokud
to bude nutné, členská základna přijde jistě
i s dalšími nápady. Protože současný systém
soutěží ze stovkami startujících nás vede do
slepé uličky.
Ze zahraničí známe např. soutěže -Zs několika kombinacemi, které dávají šanci
ověření jezdecké výkonosti kvalitním rekreačním jezdcům na obyčejných koních. Ale abychom byli spravedliví i v našich pravidlech
nalezenete možnosti, jak nezajímavou
a o ničem nevypovídající nízkou soutěž, změnit
v příjemnou podívanou. Přikladem může být
sobota 9. srpna, kdy ve Staré Boleslavi startovali děti a junioři ve dvoukolové soutěži -Zpodle pravidla, že vítězem se stane ten, kdo
předvede (vedle bezchybnosti) časově dva nejvíce shodné výkony. Znamená to tedy, že vedle tvorby systému, musíme nové pohledy na
soutěžní základy i dostatečně propagovat.
A tak i systém podle návrhu Kataríny Hlavové by měl být z iniciativy ČJF, či alespoň s jejím
souhlasem, neprodleně využit.
Cyril Neumann
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Po roce opět
v Brně
Na brněnské kolbiště v Brně-Líšni se po
roční odmlce, kdy vyhořel sklad s překážkami, opět vrátily závody (110/120-ST**)
s hlavní již 13. Velkou cenou Belcredi.
Velké naděje si zde dělala Zuzana Zelinková, které však chuť několikrát překazil
Aleš Opatrný. Největší šanci měla při
Foto K. Návojová

samotné Velké ceně (-ST**-) s CIGALLE,
když se v rozeskakování ujala průběžného
vedení (0+0). Na to ji Aleš Opatrný odpověděl na BEETHOWEN (0+0) a čas vylepšil o 4,18 sec. Zuzana nedokázala se svým
druhým koněm LAPILOTA na výzvu odpovědět a tak na ni zbylo druhé místo. Třetí
skončil Jiří Skřivan s MERCEDES (0+4).
Čtvrtý byl opět A. Opatrný (0+8) a pátá Z.
Zelinková (0+8).
Se slovesnou ekipou přijela též Anna
Hrvolová. Ta sedlala mimo jiné koně
CIWANO, kterého jsme mohli na českých
kolbištích vídat s Natálií Roučkovou. Dvakrát se po bezchybném základním parkuru
probojovala do druhé fáze (120/130 cm) a
rozeskakování (-L-), kde jednou či dvakrát
chybovala. Do Velké ceny zapůjčila koně
Zuzaně Zelinkové, která absolvovala
základní parkur s 12 trestnými body.
K. Návojová

Nágrová
v Dobřenicích
Naše drezurní jezdkyně Michaela Nágrová se i se svými koňmi (včetně KOMPASK) přemístila z Mariánských Lázní do jezdeckého střediska v Dobřenicích u Hradce
Králové. Budeme sledovat zda ze z tohoto
střediska stane drezurní centrum.

ČSOB v Plzni

Vítězem VC v Brně - Líšni se stal Aleš
Opatrný na BEETHOWEN

Po sedmi týdnech pokračuje ve dnech
29.-31. srpna devátým kolem ČSOB Český
skokový pohár soutěžemi v Plzni. Samotnému pohárovému klání (-T**-) v ČSOB
Velké ceně Plzně bude sekundovat dalších devět soutěží včetně „Malé ceny" a
Sponzorské soutěže tříčlenných družstev.
Celková dotace v Plzni je 260 000,- Kč,
kterou navíc doplňují věcné i finanční ceny
„Junior D&J Cup". Rozpis naleznete na:
www.ceskyskokvypohar.cz
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Co bude dál?
Drezurní rozhodčí
pan Fráter
Další pohled na naší současnou drezurní
scénu odstartovala po drezurním víkendu
20.-21. července trenérka a majitelka koní
z JK Ronex Praha paní Renata Habásková.
Tento víkend jsme se zúčastnili Poháru
karlovarského kraje pořádaném JK Gabrielka - Stráň.
Ráda bych poděkovala pořadatelům, zvláště
Kláře Kadeřábkové za naprosto dokonalou přípravu závodů a velice příjemné a přátelské přijetí. Vzhledem k tomu, že tyto závody byly
i jedněmi z posledních, kde bylo možné si splnit kvalifikaci na MČR a zároveň získat body do
drezurního poháru, byla účast opravdu nevídaná o čemž svědčí např. 21 startujících v IM-I.
Myslím, že nepatřím mezi chronické stěžovatele a velice jsem zvažovala jestli tento
článek napsat, protože téma „rozhodčí" je
vždy velice problematické a diskutabilní.
Vždyť zde stojí proti sobě jezdci, kteří by
chtěli získat co nejlepší ocenění své práce
a rozhodčí, který má často na výsledky této
jejich práce trochu odlišný názor než očekávají. Ale listiny rozhodčích nejsou jen čísla
zařazující jezdce na některou z příček
výsledkové listiny, ale měly by to být i rady
jak práci zlepšit, poukázaní na problém, který byl možná ve výcviku přehlédnut a také

pochvala a ocenění toho
co se povedlo. Práce rozhodčího je velice vyčerpávající a není lehké udržet
pozornost zvláště v nižších soutěžích, kde je většinou i nejvíce startujících.
Roli hraje i subjektivní
názor a pocit každého,
čímž dochází k odchylkám
mezi hodnocením jednotlivých rozhodčích, a proto
jich rozhoduje vždy více,
aby se zprůměrováním docílilo co nejobjektivnějšího výsledku. Těžko však průměrovat
když rozdíl činí i více než 20%.
Vítězství Míši na SAPIENSOVI v Karlovarském poháru v IM-I kür, druhé místo v IMI a druhé místo v DD s mladou prvně startující
klisnou mě snad opravňuje ke kritice pana
Frátera bez podezření, že se cítíme býti ublíženi. Chtěla bych se však zastat těch, kteří
kvůli němu (a někdy zcela zbytečně a neoprávněně) nemají dosud splněnou kvalifikaci ač s nadějí vážili dlouhou cestu. Jeho rozhodování, pohybující se většinou mezi 40 a 55%,
není pro jezdce ani inspirující ani motivující.
Nevím, co pana Frátera vede k takto přísnému
hodnocení, které dle mého názoru často neodráží skutečnost, což potvrzuje i výrazné procentuální odlišení od VŠECH ostatních rozhodčích. Ale buďme konkrétní. Kvalifikace na

Slepý chce být králem...
…i mezi jednookými. Co vypadá absurdně,
funguje v české drezuře. Po léta mne
zaměstnávalo, zda a jak se naše drezura
zlepší. Začínám se od toho distancovat. Ne
že by mne posuzování koní jezdců po nějakém čtvrtstoletí činnosti jako rozhodčí a trenér
s nejvyšší kvalifikací v Německu i u nás přestalo zajímat, ale proto, že evidentně ztrácí
smysl. Na několika posledních závodech to
nebylo jiné než na těch v Gabrielce u Sadové
v sobotu 19.července, které mi, nechť pořadatelé prominou, poslouží jako demonstrace,
oni za nic nemohou.
Snad je to také příznakem dnešní doby, ale
daleko víc, než se naučit jezdit na koni, jde
zřejmě o to, zviditelnit se - jakýmikoliv prostředky. Na uvedených závodech byla jedna
z posledních možností k získání kvalifikace pro
Drezurní pohár, MČR atd. Hned po první soutěži jsem byl vystaven určitému nátlaku, abych
své posuzování přizpůsobil této okolnosti. Mojí
chybou bylo, že jsem okamžitě závody neopustil, ale bral to zpočátku s humorem, nechápal jsem, proč by vůbec měly být vypisovány
nějaké kvalifikace, když by jejich účelem místo
výběru těch nejlepších bylo pouze formální
splnění nějakého bodového limitu. Akce některých stěžovatelů, nespokojených s dosaženými výsledky, ale pokračovaly při - i po závodech. Padly dokonce i výhrůžky o stížnostech,
zničení pověsti a podobné. Nikdo ze stěžovatelů nevyužil možnosti se mnou probrat obsah
protokolů, nakonec tedy škoda práce, kterou si
vždy dávám s odůvodněním všech udělených
známek - a že jich při těchto závodech se skoro šedesáti starty, které jsem viděl, bylo k tisícovce. O ty známky a jejich zdůvodnění totiž
vůbec nešlo, pouze o nátlakové manévry, jak
se bez ohledu na podaný výkon dostat k co
nejlepšímu hodnocení.
Po celá desetiletí až dodnes, kdy jsem
soudcoval v Německu a o pár let méně u nás,
jsem se s takovou neomaleností nesetkal.
Němečtí (jen jako příklad, poměry v jiných
zemích tak detailně neznám) rozhodčí, jezdci,
trenéři i diváci - říkám to se vší odpovědností,
věci rozumí podstatně lépe než naši a proto
i rozhodování je svým způsobem rizikovější,
chyby rozhodčích vidí všichni a jsou schopni

i své námitky kvalifikovaně
přednést, ne jako stížnost,
ale v diskuzi, ze které se učí
oni a samozřejmě i rozhodčí, jak kdy. Naši jezdci jsou
ale již od základních úrovní
přesvědčeni, že jsou výborní, pouze jim snad kromě
vstřícných rozhodčích chybí
koně. A zrovna tohle pravda
není, právě schopnosti koní
se v posledních letech velmi
zlepšily. Bohužel u všech,
i u velmi vzdělaných, drahých importovaných koní
jejich výkonnost v důsledku nedostatečné úrovně jezdců a trenérů rychle klesá.
Jsem přesvědčen, že právě výroky rozhodčích by měly pomoci tuto realitu vnímat a nenechat na sebe působit cenu, za kterou byl ten či
onen kůň koupen nebo jak známý je jeho jezdec. Základním pravidlem pro drezurní rozhodčí je vidět pouze to, co bylo předvedeno v úloze. Pokud vnímají jinou realitu - že by kůň
ztratil na ceně, kdyby byl vyloučen za kulhání
nebo že dneska mu to pouze náhodně nešlo
a proto musí zase dostat dobré známky
a podobně, neplní správně svoji funkci. Argument za všechny je výtka, která mi také byla
adresována, že se dotyčné ještě nestalo, aby
se neumístila. Jenomže, vážená stěžovatelko
či sponzore a kdoví, kdo se ještě do toho plete,
ostatně nechci jmenovat: právě tohle se stalo,
a mockrát, například i (tehdy ještě) slečnám
Uphoff, Werth a jiným - a přesto vyhrály olympiádu. To se Vám nestane, protože vyhádat
takovou úroveň prostě nejde, jen vyjezdit.
Ostatně to dokazují i ubohé výsledky, kterých
naši drezurní jezdci dosahují v zahraničí, ať už
si vyberou kteroukoliv jezdecky rozvojovou
zemi, do vyspělých se neodvažují. Jen závidět
je možno vozatajcům a skokanům, kteří se již
pohybují v realitě a dosahují - měřeno body obdobných výsledků u nás i v zahraničí.
Rozdíly v hodnocení jednotlivými rozhodčími
jsou samozřejmé, jde o mnoho faktorů, které
musí být zohledněny. Ani nepamatuji, kdy jsem
naposledy viděl opravdu dobrou piruetu ve
cvalu - ale kdyby, a i kdyby byla jinak nejlepší

MČR seniorů je stanovena na 60% v soutěži IM-I.
Dle pana Frátera by tedy
vítěz této soutěže Fábin
na PLESANTOVI, kterého
ocenil 59% ani druhá
Míša, která od něho
dostala 57% (od ostatních
měla zaokr. 65%, 67%,
67% a 69%) by nebyli
způsobilí se mistrovství
zúčastnit. Vlastně není
způsobilý téměř žádný ze
zúčastněných jezdců. Další případ, který nás spíše
pobavil bylo to, že Míšin
sed a vliv jezdce ocenil
známkou 5, ačkoli jsme si
před 14 dny z CDI-W*** v Brně přivezli pohár
za Best Style Rider, který nám udělal obrovskou radost. Je tedy otázkou, jestli se Míša
tak hrozně zhoršila, nebo jestli tomu zahraniční rozhodčí FEI vlastně zase až tak moc
nerozumí. Úmyslně uvádím příklady jen za
nás, ale myslím, že mluvím za většinu
zúčastněných, kteří při čtení svých výsledků
nevěřili vlastním očím.
Zároveň je tento článek i prosbou drezurní
komisi - doporučující pořadateli jaké rozhodčí
by si měl pozvat pro zajištění co největší
objektivity pro výběr jezdců na MČR - aby
zvážila jestli doporučit rozhodčího, který má
pocit, že téměř žádný český jezdec není
k účasti způsobilý.
Anebo, že by byli všichni účastníci právě
těchto jinak velice milých závodů opravdu
tak špatní?
Renata Habásková
ze všech, nemohl bych ji
hodnotit lépe než známkou 4-5, když při ní měl
kůň z huby visící jazyk. Při
těchto závodech jsem
například dal jedné jezdkyni známku 9, jedinou za
celé závody, navíc
s poznámkou, že to takto
má vypadat, za zdánlivě
lehkou lekci - prodloužený
krok. Klidně se hádejte,
jestli to vidíte jinak. Každý
má na názor právo, nejen
rozhodčí, když ví, o čem
mluví. Než se ale začnete
hádat, udělejte si soukromý a tajný test, jestli
vyjmenujete body škály vzdělání. Jestli jen
jeden neznáte, jste poněkud pozadu za
německými dětmi, které se pokoušejí o obdobu našich zkoušek základního výcviku a pro
mne nejste partner/ka k diskuzi. Jinak mi klidně napište, bude mne to těšit.
Obávám se, že zlepšení nějak není v dohledu, trochu i vinou ČJF, která nedělá dost ani
pro vzdělání jezdců a činovníků, ani proto, aby
zabránila různým manipulacím. Vydala sice,
což je chvályhodné, překlad německé učebnice základů jezdectví, ale nezařadila ho do
povinné četby ke zkouškám na všech úrovních
- přitom by to mohl být alespoň nějaký základ,
na kterém by se všichni mohli, když ne shodnout, ale aspoň dorozumět. Pořadatelé určují
pořadí startů (ač jím lze ovlivnit výsledky) zcela libovolně, není záruka proti falšování výsledků, nejsou zavedeny výkonnostní třídy, nepodporuje se dialog soutěžících a trenérů
s rozhodčími (německá federace pouze za
tímto účelem zaměstnává psychologa), dokonce ještě nedávno byly snahy ho přímo zakázat. Ostatně i Svaz rozhodčích je v Německu
samostatný, aby nemohl být ovlivňován - ani
federací. Přitom nakonec nejde tolik o to, aby
nebyli rozhodčí manipulováni, ale aby jezdci
a trenéři připustili, že se ještě mají co učit
a nechali si pomoci - i hodnocením rozhodčích, které vždy nelahodí samolibosti.
MUDr Alexander Fráter
drezurní rozhodčí - specialista, mezinárodní
trenér I. (FEI), afrater@centrum.cz
Praha, 21. července 2008

Německo upevnilo vedení
CSIO Hickstead
Tři kola před koncem letošní Superligy
a těsně před OH většina týmů využila možnosti vyzkoušet v nejtěžších soutěžích další
jezdce a koně 24. - 27. července účastí při
CSIO 5* Hickstead.
Autorem kurzu byl už po třetí za sebou
domácí stavitel Kelvin Bywater a zařadil
i některé skoky ze zdejšího derby parkuru.
Trasa byla tentokrát pro přítomné jezdce
přece jen obtížná a jenom osm jich skončilo s nulou.
Velký den měla 22letá domácí reprezentantka Charlotte Platt, kterou si pamatujeme jako členku vítězného týmu na loňském
CSIO v Praze, které se to na 11leté PAULIEN II (Koriander) podařilo v obou kolech.
Ve velmi improvizované sestavě nastoupilo
i Německo. Debut v této soutěži si odbyli
26letá Anna-Marie Jakobs s 13letým hřebcem GEORGENHOF'S LAUSENJUNGE
(Landfriese) 4/12 a zaměstnanec u Ludgera Beerbauma, 23letý Philipp Weishaupt
s 8letým v Bavorsku odchovaným hřebcem
LEOVILLE (Lander S) 4/8. V týmu s nimi
byli zkušení Andreas Knippling s 11letým
belgickým valachem NEOLISTO VAN HET
MIERENHOF (Landwind) 4/4 a Holger
Wulschner na 12letém holštýnu CLAUSEN
(Calato) 4/0.
Stejně jako v minulých dvou kolech
v Rotterdamu a Cáchách Němci zvítězili,
tentokrát s celkovými dvaceti čtyřmi body.
Druzí byli současně Švédové s domácí Velkou Británií (28) a čtvrté Švýcarsko (32).
Pátí byli tentokrát Irové (33), šestá Belgie
(35) a sedmé Holandsko (41). Poslední
skončilo USA (61), když (Michael Morrissey s 12letým holštýnem CRELIDO (Calido
I) byl v obou kolech vyloučen.
Výsledky na www.hickstead.co.uk

CSIO Dublin
Zdánlivě ve stínu zahájení OH, se 8. srpna jezdilo předposlední kolo letošní Superligy. Ne ale v Dublinu, kde se Pohár národů
pod názvem Aga Khan Trophy jezdí od dvacátých let minulého století a pro všechny Iry
je záležitostí prvořadého významu. Letos to
bylo okořeněno dvěma velkými návraty.
V Irském týmu se po dlouhé době znovu
objevil miláček místního publika Eddie Macken a jeho účast zvláště ve druhé kole byla
družstvu prospěšná. Stejně očekávaný
i když s trochu se smíšenými pocity, byl
start jeho dlouholetého souputníka se kterým sklízeli v irských barvách mnoho skvělých úspěchů a tím je rodilý Angličan Peter
Charles, který se však v Dublinu nyní objevil
znovu v týmu Velké Británie.
Parkur byl obtížný a technický a znovu
s příliš utaženým časem. Čisté jízdy byly tři
a časových penalizací dvacet sedm.
Po prvním kole se ujali vedení Britové se
sedmi body a Irové byli se šestnácti až
čtvrtí a to se vzhledem k rivalitě, která
panuje na „zeleném" ostrově vůbec nelíbilo
domácímu publiku.

Do druhého kola nastoupili domácí s ještě větším odhodláním a bylo to znát. Denis
Lynch na NABAB'S SON dokončil jen
s jedním bodem, Eddie Macken na TEDECHINE SEPT měl dva body, Jessica Kurten s CASTLE FORBES LIBERTINA nula
a Cian O'Connor na RANCORRADO už
nemusel na start.
Bohužel i to bylo málo. Britové si i ve
druhém kole připsali pouhých sedm bodů
celkových čtrnáct stačilo na vítězství. Zvítězili ve složení Peter Charles MURKA'S RUPERT R (1/1), Tim Gredley OMELLI (5/5), Robert Smith - VANGELIS
S (9/6) a Nick Skelton - ARKO (1/1). Za
druhými Iry skončili i v dobrém složení
Němci (M. Ehning, T. Voss, A.-P. Sweckhorst a H. Wulschner) 24 a čtvrtí byli USA 28. Pátou příčku osadili Holanďané - 32,
a šestou Belgičané - 35. Předposlední byli
Švédové - 46 a poslední Švýcaři - 70.
Částečné zklamání nezakýval irský trenér Robert Splaine. „Bylo to blízko a přesto
daleko. Nechali jsme si to uklouznout
v prvním kole. Eddie měl 14 bodů a Cian
O'Connor šel bezvadně až k poslední překážce, kde se mu to všechno zvrtlo. Ale
odhodlání a nasazení které jsme předvedli
ve druhém kole bylo fantastické a my jsme
byli blízko k vítězství. Myslím si, že nyní je
nejdůležitější, že jsme složili nejsilnější
možný tým pro finále."
Před posledním kolem je toto pořadí: 1.
SRN - 47, 2. GBR - 39.5, 3. NED - 34.5, 4.
USA - 25.83, 5. IRL - 23.83, 6. BEL - 23.5,
7. SUI - 20.58, 8. SWE - 12.75
Finále se jezdí za dvojnásobný počet
bodů 18. září v Barceloně.
Výsledky na www.dublinhorseshow.com
Václav Dvořák

Champions Tour
Týden po Hicksteadu pokračovala dalším kolem také "milionářská" Global Champions Tour. Šesté pokračování pořádal
známý holandský manažér Jan Tops ve
Valkenswaardu. Soutěž se jako všechna
předchozí kola jezdila večer za umělého
osvětlení a byla živě přenášena na Eurosportu. Na se na startu představilo 45
předních světových jezdců, ale vzhledem
k blížící se olympiádě ne všichni startovali
na svých prvních koních. Na úrovni soutěže to však nebylo znát. Po náročném prvním kole postoupilo do druhého čtrnáct
bezchybných, doplněných čtyřmi nejrychlejšími s jednou chybou. Pět jezdců udrželo
čisté konto po obou kolech a ti se utkali
v rozeskakování. Jako první se objevila
čtvrtá z WEG 2006 v Cáchách, Australanka Edwina Alexander která je životní partnerkou Jana Topse a v tomto areálu je
doma. Sedlala 13letého ryzáka ISOVLAS
SOCRATES (Darco) a jízda se jí vydařila.
Obratně se vyhnula všem nástrahám
a bezchybnou, rychlou jízdou dostala své
soupeře pod tlak. I druhý účastník rozeska-

kování sídlí ve Valkenswaardu. Je to
Němec Daniel Deusser s 12letým černým
hřebcem AIR JORDAN Z (Argentinus), který dost zariskoval a čas své stájové kolegyně překonal o dvě vteřiny. Skvělý byl i britský matador Nick Skelton se svou
jedničkou, oldenburským hřebcem ARKO
III (Argentinus) a za výsledkem svého
předchůdce zaostal jen o 47 setin vteřiny.
Žijící legenda, Michel Robert z Francie na
13leté ryzce MME POMPADOUR M (Apache d'Adriers) udělal v rozeskakování dvě
chyby a tak už se čekalo jak se bude dařit
i nám z Poděbrad známému Holanďanovi
Henk van de Polovi, tentokrát s obtížně
jezditelným ryzákem RHODOS (Voltaire).
Tomu se však nepodařilo udržet čisté konto a po jednom zaváhání obsadil čtvrtou
příčku. Na stupních vítězů stál nejvýše
Daniel Deusser, druhý byl Nick Skelton
a třetí Edwina Alexander. Čtvrté místo
obsadil Henk van de Pol a dotaci za páté
místo si odvezl Michel Robert.
Výsledky na:
www.globalchampionstour.com
Václav Dvořák

Spřežení na MS
Po vítězství Jiřího Nesvačila ml. v prvním
ročníku Golden Weel Cup v polské Warce
se do Polska chystají i další spřežení. Ve
dnech 27.-31. srpna se zde ve středisku
Jarantow uskuteční MS jednospřeží. ČR
budou reprezentovat Tomáš Barták a
Marek Jirgala.
Hned o týden později 4.-7. září se v
holandském Beesdu koná MS čtyřspřeží a
k němu se chystají Jiří Nesvačil st., Ladislav Jirgala, Josef Hrouda a Petr Vozáb.

Dvakrát Kotyzová
V sobotu 9. srpna pořádala Selská jízda
Nechanice drezurní závody v Pardubicích.
Na programu byly, vedle oblastního šampionátu juniorů, mladých jezdců a seniorů
i kvalifikační soutěže Českého drezurního
poháru Chance a.s.
V oblastních šampionátech se radovala
rodina Kotyzových (JK Stáj Adam). Mezi
juniory a mladými jezdci (DJ 03) zvítězila
Kamila Kotyzová na LEGRACE 1 a mezi
seniory (JJ 06) Eva Kotyzová s LITTLE JOE.
Pro ČDP pro kategorii Novice Cup byly
vypsány dvě úlohy (JD a JJ) a pro kategorii
Top Ten Cup úloha Prix St. Georges.
V úloze -JD- startovalo celkem 15 dvojic,
a zvítězila Martina Opočenská (KIPI-N)
a z jezdců přihlášených do ČDP byla nejlepší druhá umístěná Hana Jeřábková
(CYNTHIA-Z) z NH Kladruby n.L. V úloze JJ- to bylo rovněž 15 dvojic a zde zvítězila
Eva Drozenová na LIMERIK.
V úloze -SG- startovalo osm koní a první
místo získala Libuše Půlpánová (DAF
ONDRÁŠ) před polským jezdcem J. Porebou (DUKÁT).
Průběžné pořadí ČDP vede v kategorii
Novice Cup Karolina Žižková na BOND 1
a v kategorii Top Ten Cup Ema Jančářová
s ATHOS 7.

SPORT

REPORTÁŽE

Drezurní maraton
Mistrovství Zlínské oblasti v drezuře se
konalo 2. - 3. srpna v Těšánkách u Kroměříže. Nejúspěšnějšími byli Daniela Křemenová
(JK Hřebčín Albertovec), Radka Turčynová(
JK Azavero), Ivana Galatíková (JK Galatík
Těšánky) a Roman Bravenec (Německo).
Mistrovské tituly získaly v katagoriích: junioři
(DU/03) - Markéta Maryšková - TARA 17 (SS
Vittoria), mladí jezdci (DJ/03) - Jaroslava
Neplechová - LOPEZ- 18 (JK Prostějov),
ženy (L-4/00) - Ivana Galatíková - CAPITOL
(JK Galatík Těšánky).
-nes-

Pátá Ponyliga
Šampionát jezdců na pony se konal 8.-10.
srpna ve Frenštátě p. R. a mistryní v drezuře kategorie 8.-12 let se na LASKONKA
stala Viktorie Theimerová (JK Amír)

V Martinicích
CASSINI
Jezdecké středisko Equitana v Martinicích vykazuje v roce 2008 značnou pořadatelskou aktivitu. Ta vyvrcholila na počátku srpna (1.-3.8.) pořadatelstvím Srpnové
ceny a byla odměněna i obrovským
zájmem startujících (300 dvojic a 709 startů). Ten se projevil především v sobotních
soutěžích se 115 startujícími v -L**-, 103!!
v -S**- a 33 v -ST*-.
Vrcholem závodů pak byla v neděli
hlavní soutěž -ST**- s finále pro 15 dvojic
do 150 cm. Stavitelem kursů byl Zdeněk
Krpela, kterému dělal technický dozor
Jan Šíma.
Na startu soutěže se objevilo 29 dvojic
z nichž celá třináctka absolvovala
základní parkur s nulou. Do finále se tak
dostali ještě dva koně s 1 bodem za překročený čas. I ve zkráceném parkuru do
150 cm přešlo parkur pět dvojic čistě
a tak se o vítězi rozhodovalo v rozeskakování. Rychlejší ze dvou bezchybných
byl nakonec Rudolf Fiala na
CASSINI’S SON (Leon Blatná) před Martinem Šlechtou s GUFFY (Stáj Šlechta).
Další dvě příčky patřili jezdcům v rozeskakování s jednou chybou Jiřímu
Papouškovi (STAKKATA Biofaktory)
z JS Mariánské Lázně a Nathálii Crnkové s CONGO KING AgramM (JS Bost
Praha). Páté místo obsadila Jana Perníčková na NATAL (JK Heroutice), která
v rozeskakování shodila dvakrát.

V sobotu 19. července proběhlo v areálu
JK Amír Rudná p.Pradědem již páté kvalifikační kolo seriálu PONYLIGA 2008. Vítězi
jednotlivých kategorií se tentokrát stali:
v nejmladší kategorii Ponyliga 8-12 let
Lucie Přikrylová s koněm BELTIN (Handicap klub Pamír). Stejná jezdkyně získala
s klisnou UNA SAPHIRA i vítězství v kategorii Teenager na velkých koních. V kategorii Pony Extraligy (jezdci do 16 let) zvítězila Tereza Schönová na pony SISI 7.
Po pěti kolech jsou lídry kategorie Ponyliga do 12 let Petra Boháčová spolu s Lucií
Přikrylovou, v Extralize po pěti kolech vede
Ivana Hronová a v kategorii Teenager Jana
Perníčková.

Prima Cup
v Čakovičkách
Ve dnech 20. a 21. záři se konají závody
v Čakovičkách u Prahy. Pořadatelé připravili nový povrch a tak věří, že dvoudenni
závody (-Z-L*-) budou úspěšné. V rámci
programu pak bude soutez -L*-vypsana
i jako druhe kolo Prima Cup, které bylo pro
nepřízeň počasí při závodech ve Staré
Boleslavi zrušeno. Informace i rozpis
naleznete na www.primacup.cz

O pohár venkova
Ve dnech 19.-20. července se konal
v Těšánkách u Kroměříže II. ročník drezurních
závodů „O pohár moravského venkova".
V soutěžích -Z- a -L- kralovaly Radka Turčynová (LOM a VELEN) a Daniela Křemenová
(AMADEUS a COLADAS).
Soutěže -S- (JD, JD, Kür S) pak vyhrála
domácí Ivanka Galatíková a CAPITOL. V soutěžích PGS byla nejlepší Eliška Stránská na
STELLA a Ema Jančářová s ATOS.
-nes-

Sportovní
kalendáﬁ
14.-16.8.
15.-17.8.
15.-17.8.
15.8.
16.8.
16.8.
16.8.
16.-17.8.
16.8.
16.8.
16.8.
17.8.
17.8.
17.8.
22.-24.8.
22.-24.8.
23.8.
23.-24.8.
23.-24.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.-24.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.8.
24.8.
29.-31.8.
29.-31.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.8.
30.-31.8.
30.-31.8.
30.-31.8.
30.-31.8.
30.-31.8.
30.8.
30.-31.8.
30.8.
30.-31.8.
30.8.

Zlín
A/S-T
Ptýrov
CSI*
Most
MČR d, J
Nová Amerika
CRI*, MČR-R
Trnová
ZM-L
Letohrad
ZM-L
Kunčice
D/Z-S
Nová Amerika
R
Tetčice
D/Z-S
Otice
ZM-L
Dukovany
Z-L
Vondrov
D/Z-ST
Troubky
ZM-S
Lásenice
Z-S
Praha - Cís. ostrov
D MČR
Humpolec
CIC*/CCN*
Přítoky
ZM-L
Mělník
Z-L
Všetice
Z-ST
Nučice
E/Z-L
Mladá Vožice
ZM-L
Krutěnice
ZM-L
Martinice
ZL-ST
Liberec
Z-ST
Hradec Králové
L-T
Letohrad
Z-S
Náměšť na Hané
Z-L
Hlučín
ZM-L
Zlín
Z, D/Z pouze Shagya Arab
Kroměříž - Kotojedy
ZM-L
Hradec n. M.
ZL-L + pony
Plzeň Slavia
L-T, ČSP
Mariánské Lázně CDI*** -W, CDIJ
Praha - Ctěnice
ZM + pony
Semice
A/S-T
Kosova Hora
Z-L
Řitka
D/Z-S
Nymburk Hořátev
ZM-S
Páterov
ZM-ST
Vondrov
ZL-ST
Most
ZM-ST
Hradec Králové
Z-ST
Kolesa
D/Z-S
Studenec
ZM-L
Prostřední Bečva ZM-L, D/Z-L + pony
Velká Polom
Z-S
Skaštice
Z-ST
Hamry
ZM-L

Převzato z www.cjf.cz

Pozvánka
do Hradce
Hradecký jezdecký klub zve všechny
diváky i soutěžící ke sledování a účasti
soutěží Velké ceny Hradce Králové, které
se konají ve dnech 30. - 31. srpna.
Informace a přihlášky na:
http://www.hjk.cz/gp08.htm

Cena
chovatelů

Počtvrté do Martinic
V jezdeckém areálu v Martinicích pokračuje 23. srpna čtvrtým pokračováním seriál
martinických soutěží Bierhanzel Group
Tour (-L**-) a Wienerberger Tour Porotherm (-S**-). Toto kolo je jednou z posledních možností, pro dosud nezúčastněné, k
získání kvalifikace pro podzimní finále obou
seriálů, které se koná 4. října.
Podrobné výsledky a rozpisy naleznete na
www.equitana.cz

Letní slavnosti
V Děpoltovicích se ve dnech 9.- 10. srpna
konaly skokové Letní slavnosti III. Za účasti
hejtmana Karlovarského kraje a starostů
Nové Role a partnerského Rittersgrűnu vyvrcholil sobotní program jezdeckým pokerem,
kde si hlavní cenu a finanční prémii 9 000,korun odvezla Lenka Macháčková na
VERONA II. V neděli zakončila program
dvoukolová soutěž -S** + finále-, ve které
zvítězil Ondřej Nágr na DOVER z Mariánských Lázní před Danielou Donthovou
s RESKÁTOR Donth (Donthová).

Foto A. Pokrovskij

V sobotu 20. července
konala v Hradištku
u Sadské v JS Equus
Kinský Cena chovatelů
koní.
Soutěžní
program
doplnil Robert Štipka s
andaluským hřebcem
a i křest hříbat po 918
ALOIS s kmotrou Monikou Absolonovou.
Vyvrcholením odpoledne byla soutěž sedmi
týmů ve dvoukolovém L**-. Po rozeskakování
zvítězilo družstvo Vysočina ve složení Marie Svobodová, Tereza Schederová,
Lukáš
Abík
a Michal Maksa, před
týmem Severních Čech
a ARCHER reality a.s.
Výsledky naleznete na
w w w . e q u u s kinsky.cz/eq1.htm

SPORT

Zemský hřebčinec Písek
nabízí k prodeji 3,5 - až
4,5-leté valachy plemene
ČT z testační odchovny
po základním výcviku a
základních zkouškách
výkonnosti. Možnost
výběru z širšího lotu.
Větší část nabídky na:

REPORTÁŽE
NITIS (ITA)...4. Slavíková - JACJJACK
(CZE)...8. Vrtek L. - DAVOS 1 (CZE), CIC*
(71) 1. Liebmann - LUCKY ONE 3
(AUT)...4. Příhoda - KAMERIK (CZE)...10.
Vobořilová - MYSTIC ICE/GREK (CZE).
Martinice 1.-3.8. dvouf. sk. 110/120
(83) 1. Szitášová - LUKY 1 (JK Modane
o.s.), dvouf. sk. 120/130 (91) 1. Malák LYN, 2. Motygin - ELEN S (oba JK Všetice), 3. Jandourek - CASTELON Karsit (Stáj
Karsit), dvouf. sk. 120/130 (33) 1. Papoušek J. - GAJUS (JS Mar. Lázně), 2. Crnková - CONGO KING AgramM (Bost Praha),
3. Jandourek - VIGO 1 (Karsit), stupň. obt.
do 110 + žolík (70) 1. Hanušová - ACOBADA (JS Ohrazenice), 2. Ovsjanniková ANDORRA (Vlčtejn), 3. Smaha - CALWERA (Smaha Dýšina), -L**- (115) 1. Papoušek K. - POCTA (JO Srnín), 2. Vojtková GARFIELD (Melichar), 3. Szitášová - LUKY
1 (JK Modane), -S**- (102) 1. Papoušek K.
- POCTA (JO Srnín), 2. Mikulková - LEANDRA Karsit (Karsit), 3. Tretera - RED STAR

M (Stáj Tretera), -ST*- (33) 1. Papoušek J.
- STAKKATA Biofaktory (JS Mar. Lázně),
2. Mestenhauserová - PAY DAY (JK Mělník), 3. Jandourek - VIGO 1 (Karsit), 4. Tretera - ALVACENO (Stáj Tretera), 5. Přibyl GOLDIKA (Arcus), -L**- (62) 1. Mikulková LEANDRA Karsit (Karsit), 2. Vysušilová CANADA (JS Phyxius), 3. Luža - SALINAS (JS Schneider), -S**- (76) 1. Veselovská
- LEONA 4 (JK Hřebčín Suchá), 2. Studnička - FACTOR (Zájezd), 3. Šlechta - GUFFY
(Stáj Šlechta), Srpnová cena -ST**+finále
do 150 cm- (29) 1. Fiala - CASSINI#S
SON (Leon Blatná), 2. Šlechta - GUFFY
(Stáj Šlechta), 3. Papoušek J. - STAKKATA
Biofaktory (JS Mar. Lázně), 4. Crnková CONGO KING AgramM (Bost Praha), 5.
Perníčková - NATAL (JK Heroutice).
Těšánky 2.-3.8. drezura Mistr. Zl.
oblasti DD 03 (13) 1. Křemenová - AMADEUS 5 (Hřebčín Albertovec), DJ 03 (11)
1. Bravenec - DR. SHIWAGO (SRN), DU
03 (11) 1. Turčynová - LOM 1 P+L (JK

Azavero), JU 06 (4) 1. Bravenec - DR.
SHIWAGO (SRN), Kür -S- (5) 1. Raiskupová - EXCALIBUR (Belcredi Golds), -L 4(11) 1. Bravenec - RAVEL (SRN), SG 00
(4) 1. Křemenová - LIKEUR (Hřebčín
Albertovec), -Z 1- pony (5) 1. Fojtová KONY (Fojta), -Z 1- (9) 1. Turčynová LOM 1 P+L (JK Azavero), DD 03 (10) 1.
Křemenová - AMADEUS 5 (Hřebčín Albertovec), DJ 03 (11) 1. Křemenová - AMADEUS 5 (Hřebčín Albertovec), DU 03 (8) 1.
Turčynová - LOM 1 P+L (JK Azavero), JD
06 (6) 1. Galatíková - CAPITOL (Galatík
Těšánky), JU 06 (4) 1. Křemenová COLADAS (Hřebčín Albertovec), -L 4- (9)
1. Křemenová - COLADAS (Hřebčín Albertovec), SG 00 (5) 1. Křemenová - LIKEUR
(Hřebčín Albertovec), -Z 1- (7) 1. Turčynová - LOM 1 P+L (JK Azavero).
Most 8.-9.8. ČPE stupň. obt. do 110
cm (14) 1. Veselá - WHITE LADY (Hůrla
Libchavy), -L*- (12) 1. Doležal F. - ROCKINA (ČJK), 2. Brezovičová - NEVERTS

www.
zemskyhrebcinecpisek.cz
Tel.: 382 214 121
603 217 857
e-mail :
hrebcinec.pisek@quick.cz

Výsledky
Janov u Litomyšle 19.7. stupň. obt.
do 90 cm (36) 1. Faltýnková - PANAMA 2
(Lanškroun), -Z- (59) 1. Šrámek - HELA H
Strojmotiv (Primátor Litomyšl), -ZL- (45) 1.
Neklová - HEROS 1 (Stáj Martin), Janovské derby (23) 1. Falta - KOFILA 1 (JPS
Borovinka), 2. Kubíková - VESMIT (JS
Dostihový spolek), 3. Mundil - SOLIMON
(Hřebčín Suchá).
Hradištko 20.7. -ZM- 1. Koželuh ARVEN (Větrný ranč Rychnov), -Z- 4letí
(20) 1. Koželuh - RONNY 1 (Větrný ranč
Rychnov), -Z- (55) 1. Luftmanová - SILÁK
(Selská jízda Čakovičky), -ZL- 5letí 1. Švec
- ANTARKTIDA (Švec), -ZL- 1. Pařenica CORLANDO (Audit Sulice), -L- 6 a 7letí
(19) 1. Housa - GALLERY (Housa), 2.
Pařenica - CORLANDO (Audit Sulice), 3.
Charvátová - RYTZLINK 1, soutěž družstev -L**+L**- (7) 1. Vysočina.
Mikulov 26.-27.7. drezura DU/03 (16)
1. Kohút - LA VIENNA (Slovensko),
DD/03 (12) 1. Topinková - GEPKE-S.A (JS
J. Prokeš), JU/06 (5) 1. Soustružníková LALIQUE (PM Brno), JD/06 (7) 1. Kohút DESIR (Slovensko), PSG/00 (4) 1. Szebeniová - LOUSIANA LADY (Slovensko),
DD/03 (12) 1. Žiaková - LITTLE LORD
(Slovensko), DJ/03 (7) 1. Žiaková - LITTLE
LORD (Slovensko), JU/06 (4) 1. Pošvanc
- FAVORY XI-31 (Slovensko), JD/06 (4) 1.
Vaňková - CHARISMA (JK Sever Brno),
JJ/06 (3) 1. Szebenyiová - LOUSIANA
LADY (Slovensko), PSG/00 (3) 1. Kolárová
Kamila - ROYAL DANCER (Dřevěný dvůr
Baška).
Mažice 26.-27.7. -ZL- (21) 1. Papoušek
K. - CAVALET (Jo Srnín - stáj Papoušek),
-L- (29) 1. Šafrata - IBIZA (JK Louňovice),
2. Vojtková - GARFIELD (SK Gestut Murhof), 3. Tomaidesová - SONET (JK Louňovice), -S- (15) 1. Tomaidesová - SONET
(JK Louňovice), 2. Šafrata - IBIZA (JK Louňovice), 3. Vojtková - GARFIELD (SK Gestut Murhof), -ZM- (29) 1. Hanušová LOCARNO 1 (JS Ohrazenice), -Z- (69) 1.
Šrámková - WHINNY LORETTO (Havel
Strýčice), -ZL- (47) 1. Papoušek K. - LIBIE
1 (JO Srnín - stáj Papoušek), -L- (15) 1.
Čoudek - BELLS (JO Blaťák Mažice), 2.
Papoušek K. - CAVALET (JO Srnín - stáj
Papoušek), 3. Szitášová - LUKY (JK
Modane).
Praha - Gabrielka 26.7. -Z- (50) 1.
Vítek - MATTHEW (JS Kamenice), volba
dráhy do 110 cm (60) 1. Tesárek - WINETA (Stáj Tesárek), -L- (30) 1. Hrnčířová ATAMAN N (PJK Gabrielka), 2. Chelberg LORNA (JS Císařský ostrov), 3. Zbořil VAPI (Sportovní stáj Třebonice).
Pardubice 1.-3.8. CNC*-MČR jun. (13)
1. Příhoda - GOMBA 1 (JK PAM), 2. Hájková - WIDAR (Farma pod Lípou), 3. Žáčková - ALVAR (Horse Academy), -Z- MČR
dětí (5) 1. Pavlíčková - LAVELA /Sobětuš),
2. Beranová - DAISE (JK Humpolec), 3.
Řeháková - DUBLON (Apolenka),CICO***
družstva (5) 1. Německo A, 2. Německo
B, 3. Rakousko, 4. Itálie, 5. Nizozemí,
CICO*** (45) 1. Maier - KARASCADA M.
2. Daut - FELDMARSHALL, 3. Wiesner HORSTFELDES LIBERO (všichni GER),
CCI** (25) 1. Amione - KURSUS DU GRA-

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

(SVK), 3. Brdlíková - IRLANDA (ČJK), ST**- (12) 1. Fiala - CASSINI#S SON
(Leon Blatná), -T**- (11) 1. Studnička V. KONVENT (Zájezd), 2. Hošák - FEDERWEISSER (Hřebčín HF), 3. Fiala - CASSINI#S SON (Leon Blatná), -S**- (14) 1.
Veselovská - DONA 9 (Hřebčín Suchá), 2.
Matunová - ORIDO Suprachor (JK Hlaváč), 3. Poláková - CAROS (Polák Schaumann Team), -ST**- (12) 1. Veselovská FORINT Sedium Provet, 2. Veselovská DONA 9 (Hřebčín Suchá), 3. Poláková CAROS (Polák Schaumann Team), -S**(22) 1. Crnková - CONGO KING (Bost B),
2. Krajníková - BALIRINA (Accom Praha),
3. Crnková - LA GABANA (Bost B), -S**(20) 1. Holíková - FABIENNE 1 (Dani
Zbožnice), 2. Crnková - CONGO KING
(Bost B), 3. Hudcová - KRISSIA (Miskovice), -S**- (40) 1. Šoupal - CORNADA-K
(Geofin Equiteam), 2. Hošák - CONECTION (Hřebčín HF), 3. Doležal F. - LARAMIS
(Bost B), -S**- (29) 1. Šoupal - CORNADAK (Geofin Equiteam), 2. Doležal F. - LARAMIS (Bost B), 3. Hynek - TAJNÁ Interkonix
(Úholičky), -ST**- (32) 1. Roučková CHABLIS 121-T (Tarpan), 2. Šoupal CORNADA-K (Geofin Equiteam), 3. JKrajníková - CIKÁDA (Accom Praha).
Frenštát p.R. 8.-10.8. MČR pony drezura 8-12 let, pony A (11) 1. Theimerová
- LASKONKA (JK Amír), 2. Kabešová CORINT 1 (JK Marko), 3. Nováková BENTO 3 (TJ Krakonoš Trutnov), 8-12 let,
pony B (8) 1. Sophová - IRVEL (JS Bardonová-sedlářství Jan Hauser), 2. Zajícová ZITNAS PANJA (JK Altius), 3. Rosická EMIL-R (JK Ceva), 13-16 let, pony B (8)
1. Vranková - BERTIK (JK Energo), 2. Jirsová - BONSAJ (Stáj Jana Jirsová), 3.
Jelínková - ROCKY NAVAJO (JK Sever
Brno), skoky - šampionát nadějí 8-12 let
(11) 1. Mráčková - ALOHA (JK Těchlovice), 2. Zařecká - JACK (JS Plundra), 3.
Chlanda - DOLLOM SIR (TJ Omega Sobotín), 8-12 let, pony A (24) 1. Pavlíková GOLDBÄR (JK Farma Všemily), 2. Šalková - ŠERON 1 (Šalková - oxer), 3. Kamirová BERUŠKA 4 (JK Borová), 8-12 let,
pony B (16) 1. Půlpánová - IT#S MY DANCER (JK Benátky u Sázavy), 2. Sabathilová - NICHT SHADON (JK Diana Dubová
Lhota), 3. Boháčová - TARA 16 (JS Delta),
13-16 let, pony B (33) 1. Hájková - SABINA 3 (JK Mělník), 2. Krulichová - MARS
STAR (JO La-Boheme Zduchovice), 3.
Březinová - LORD FLORIMA (JK Redmill).
Pardubice 9.8. OMVč drezura -DJ 03OM J+Y (11) 1. Kotyzová K.- LEGRACE 1
(Stáj Adam), 2. Horká - MÁG 1, 3. Horká -

PARSIFAL (Urraco), -JJ 06- OM S (7) 1.
Kotyzová E.- LITTLE JOE (Stáj Adam), 2.
Jeřábková - CYNTHIA Z (NH Kladruby),
3. Pourová - DIXI 3 (JK Jeřice), DJ 03
(18) 1. Kotyzová K.- LEGRACE 1 (Stáj
Adam), 2. Opočenská - RAPSTERN
(Leonard Praha), 3. Horká - MÁG 1 (Urraco), JJ 06 (15) 1. Drozenová - LIMERIK
(JK IDC), 2. Kotyzová E.- LITTLE JOE
(Stáj Adam), 3. Galatíková - CAPITOL
(Těšánky), JD 06 (15) 1. Opočenská KIPI-N (Leonard Praha), 2. Jeřábková CYNTHIA Z (NH Kladruby), 3.Kotyzová
E.- LITTLE JOE (Stáj Adam), SG (8) 1.
Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (Equus Kinský), 2. Poreba - DUKÁT (Polsko), 3.
Kološ - BON VOYAGE (PJK).
Děpoltovice 9.-10.8. -Z- děti 1. Kubrychtová - BLIZÁRD (Farma Žeravíková),
4-5. letí 1. Nágr - LAUSBUB (JS Mariánské
Lázně), dvouf. sk. 110/120 1. Zeman CARMEN 5 (JK ARTEX Nejdek), stupň.
obt. do 130 cm 1. Makarius - JESSICA 10
(TJ JO Cheb - Háje), Jezdecký poker 1.
Macháčková - VERONA II (JK Tachov
Respo), dvouf. sk 110/120 cm 1. Donthová - GAUNER DONTH (SS Donthová),
štafety 1. Štechová - HAPPY END, Mička
- TIFANIE, volba dr. do 120 cm 1. Donthová - RESKÁTOR DONTH (SS Donthová), -S**- + finále 1. Nágr - DOVER (JS
Mariánské Lázně), 2. Donthová - RESKÁTOR DONTH(SS Donthová), 3. Nágr LENKA 6 (JS Mariánské Lázně).
Všetice 9.8. dvouf. sk. 100/110 cm
(49) 1. Moudrá - ORION 8 (Stáj Moudrý),
dvouf. sk. 110/120 cm (42) 1. Papoušek
J. - KLÍVIE (JS Mar. Lázně), -L*- (24) 1.
Perníčková - ÚSVIT 2 (Heroutice), 2.
Daněk A. - CORNETTO (JK Všetice), 3.
Papoušek J. - KLÍVIE (JS Mar. Lázně).
Stará Boleslav 9.-10. 8. -Z- koně 1.
rokem (9) 1. Poláková .- KRISTÝNKA 2
(Kocanda), děti, jun. (5) 1. Jelínková DELON 3 (JS Vysoká), dvouf. sk. 100/110
cm (29) 1. Krčmářová - BENITA (Krčmářová), -ZL- (35) 1. Vodseďálková - PERSEA
Feedmark (Javorník), -L*- (20) 1. Vodseďálková - PERSEA Feedmark (Javorník),
2. Kratochvílová - QUIN (JK Muriel), 3.
Baštová - FLIRT 1 (TJ Žižka Praha),
dvouf. sk. 100/110 cm (27) 1. Malá - TOP
GUN (Malá JS), stupň. obt. do 120 cm
(31) 1. Švec - OK BEA (Švec), -L*- (19) 1.
Charvátová - RYZLINK 1 (Strážiště), 2.
Švec - TALISKER, 3. Švec - ARIADNA 1
(Švec), -S*- (17) 1. Housa - CHEZANO
RATINO C (Seco Praha), 2. Chalupová LEONARDO (Bost B), 3. Švec - TALISKER
(Švec).
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