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Poháry odstartovaly

(Pokračování na str. 2)Vítěz prvního kola ČSP Rudolf Fiala a CASSINI’S SON-T (Leon Blatná)

Sedmý ročník ČSOB Českého skokového poháru byl zahájen i v sezóně 2008
v Praze na Císařském ostrově v rámci Jarní výstavy koní a všeho co ke koním pat-
ří ve dnech 25.-26. dubna. I výstava koní se v Praze konala po sedmé. Současně
s těmito akcemi v areálu In Expo Group zorganizovala i TJ Žižka Praha zahajovací
kolo Českého drezurního poháru Chance a.s. a tak se na všech kolbištích Trojské-
ho ostrova něco dělo.

ČSOB Český skokový pohár
V pátečním úvodním skákání potrápilo pořadatele ČSP především počasí. I když

je povrch kolbiště společnosti In Expo Group velmi dobrý, nepřetržitý déšť však
proměnil opracoviště v téměř neschůdnou plochu. Naštěstí den zahajovaly nižší
soutěže, při kterých se dá na opracovišti leccos ošidit. Účastníci závěrečného -S*-,
zařazeného i do nové seriálové soutěže Dance & Jump, však neměli záviděníhod-
né sportovní podmínky. Kdyby přišel déšť o den dva později, bylo by zahajovací
kolo dočista pokažené. Opracoviště společnosti In Expo tak zůstává hlavním bola-
vým místem areálu.

V sobotu a neděli se vyjasnilo a po opakovaných úpravách bylo možné přípra-
vnou plochu používat. Organizátoři navíc v sobotu a neděli poskytli i malý kousek
kolbiště k opracování a tak si mohli poslední startující zkusit korektní soutěžní
povrch.

Pod čarou kvalifikace
Jaroslav Hatla - KARLA v Bialym Boru

Závodiště v Bialym Boru leží téměř na březích Baltského moře.
Soutěže tu bývají tradičně těžké. Stejně tomu bylo i 25.-27. dubna
a soutěže CCI* a CCI** byly podle vedoucího naší výpravy Jarosla-
va Grodla na horní hranici obtížnosti.

V CCI* startovalo celkem 51 dvojic a z nich čtyři byly z ČR. Ze
svého rozhodnutí svěřit koně Miloslavovi Příhodovi se mohl radovat
především slovenský Slavomír Magál. Naše juniorská naděje zvládla
na GOMBA drezurní zkoušku na 9. místě, bezchybný kros a po
čistém parkuru skončily české barvy jejich zásluhou na 3. příčce.
Dařilo se i Petrovi Veselovskému s CLIONA HB Nars. Tato dvojice
po 28. místě v drezuře již nezaváhala a po nule v terénu i na parku-
ru obsadila 10. příčku. Soutěž dokončili i další dva naši jezdci Jiří
Machovec (LARGO AWD Plus) a Alena Hnědá (OCEAN WIND) na
33. a 37. místě.

Skutečně zvědavi jsme však byli především na výsledky „olym-
pijské“ CCI***. Jaroslav Hatla předvedl opět poměrně dobrou dre-
zurní úlohu s hodnocením přes 65%, za které inkasoval 48,9 tr.
bodů. Protože však olympijské body přilákaly do Bialeho Boru
i další evropské jezdce stačil tento výkon až na 13. příčku mezi
26 dvojicemi. Druhý náš jezdec Petr Veselovský na MONARCH
skončil s 66,5 body na 25. místě.

V terénu inkasovala KARLA 12 bodů za překročení limitu
o 30 sekund a to byl 6. nejlepší výkon (do času se nikdo nevešel).
MONARCHA dostal 48 bodů za jedno zastavení a překročení času.

Parkur tentokrát nebyl tak těžký a tak i „neparkurová“ KARLA
zvládla kurs „jen“ se dvěma chybami a posunula se tak na konečné
6. místo. MONARCHA absolvoval se 7 body a umístil se na 15.
příčce, když za ním se seřadilo 11 dvojic, které soutěž nedokončily.

Foto M. Šebesťák

(Pokračování na str. 2)
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Pod čarou ...

Bude se měnit rozpočet?
Šestá příčka Jaroslava Hatly však nabídla

velmi slibné zlepšení pozice na olympijském
žebříčku. Celkově náš jezdec nasbíral v kvalifi-
kaci 107 bodů a nejenom v Radimovicích netr-
pělivě čekali na konečný verdikt FEI, která slíbi-
la 1. května oznámit jména pro Hong Kong.

V prvomájový podvečer nabídl server
www.horsesport.org seznam zemí, které se
mohou do Číny těšit. Zklamáním pro radimovic-
ký tým je, že i přes značné naděje mezi nimi
značka CZE není. Jaroslav Hatla a KARLA si
však stále ještě poměrně slušnou možnost, že
do Číny odcestují uchovávají.

Naše dvojice se totiž ocitla na 76. místě
a tudíž je pro letošní OH prvním náhradníkem
(75 startujících). Šance, že z prvních pozic sku-
tečně někdo vypadne, je poměrně velká. Na Hry
se kvalifikovalo 11 států s kompletními týmy.
Každý tento stát má blokováno pro Hong Kong
pět míst. Stačilo by, aby alespoň v jednom
z jedenácti států nebylo v době přihlášek pro OH
pět jezdců dostatečné výkonnosti a Jaroslav
Hatla bude podruhé startovat pod pěti kruhy.

Nyní mají národní federace až do 1. června
čas na podání konečných olympijských přihlá-
šek. Až do té chvíle bude Jaroslav Hatla doufat,
že alespoň jeden jezdec z olympijské pěta-
sedmdesátky vypadne.

Pokud se tak stane, bude ČR nejen podruhé
za sebou na olympiádě, ale pravděpodobně jez-
dectví zkomplikuje život i Českému olympijské-
mu výboru. Jak si mohli mnozí čtenáři MF Dnes
přečíst v průběhu jara hned dvakrát, ČOV
s účastí jezdectví na OH nepočítá. František
Dvořák (ČOV) dokonce v rozhovoru pro MF
Dnes hovořil o napjatém rozpočtu české výpravy
a vyjádřil i jistou úlevu, že do Číny nepocestuje
kůň. Pokud se tedy šťastně završí neuvěřitelná
a 6 000 km dlouhá kvalifikační šňůra Jaroslava
Hatly a KARLY po Evropě, bude muset ČOV
prostředky pro naši výpravu navýšit.

S Dance  & Jump na dovolenou
První letošní kolo ČSP sebou přineslo

i novou soutěž určenou juniorským jezdcům. Ti
sbíraly body ve čtyřech soutěžích -L - ST-
a před  nedělním vyvrcholením pak proběhlo
dekorování prvních juniorských vítězů Dance &
Jump Czech Junior Cup. Při premiéře získala
nejvíce bodů (45) Kateřina Mestenhauserová
(JK Mělník) za třikrát bezchybný výkon (QUE-
REN) ve dvou soutěžích -S*- a jedné -L*-. Na
druhém místě skončili společně s 38 body Filip
Doležal a Nathálie Crnková. Filip byl na ROCKI-
NA dvakrát třetí v -S*- a v -L*-. Nathálie Crnko-
vá však zazářila na LA GABANA nejen 8. mís-
tem za bezchybný výkon v sobotním -S*- (91
startujících), ale následně pak především vítěz-
stvím v závěru sobotního programu mezi 67
dvojicemi!!! v soutěži -ST**-. A tak byly rozdány
první poukazy na letní dovolenou s cestovní
kanceláří Italy Travel, které jsou hlavním lákad-
lem juniorského seriálu.

CASSINI a Rudolf Fiala
Úvodní kolo ČSOB ČSP mělo na startu 33

dvojic. Finále tak bylo určeno pro devět nejlep-
ších, resp. pro všechny bezchybné. Těch bylo
nakonec téměř polovina a do druhé části boje
o úvodní prvenství postoupila celá třináctka
startujících. V kuloárech se tak vedly diskuze
o obtížnosti českého „téčka“. Podle výsledků
základního kola je zřejmé, že stavitelé Jan Šíma
(stavitel) a Petr Švec (techn.del.) nepostavili na
Císařském ostrově nic těžkého. Celý kurs měl
pouze jedinou distanci, ale to bylo zaviněno
i tím, že část plochy zabralo provizorní opraco-
viště. Na druhé straně si stavitelé určitě nechá-
vali jistou rezervu nejen pro problémy s opraco-
vištěm, ale i vzhledem k zahajovacímu -T-
sezóny. V dalších skokových víkendech čeká
naše koně ještě dost práce a tak bude jistě dost
příležitostí k prověření výkonnosti. Na základě
výsledků vstupního parkuru, by se však nomina-
ce k zahraničním startům české reprezentace
asi dělat nedala.

Koruna pro stáj Bost
Z výsledku se tak mohl radovat především

Bohumil Starnovský, jehož svěřenkyně Natálie
Crnková a KONGO KING AgramM je jedním
z důležitých juniorských reprezentantů pro letní
evropský šampionát v Praze. I tato jezdkyně se
ocitla ve finálové skupině. Ve finále sice inkaso-
vala za jedno shození, ale i 5. příčka ve Velké
ceně Prahy je pro ni velkým úspěchem.

Nakonec z třináctky finalistů shodila jednu či
dvě překážky plná desítka a nejrychlejším mezi
trojicí bezchybných byl Rudolf Fiala se stále
výborným běloušem CASSINI’S SON ze stáje
Leon Blatná. Druhou a čtvrtou příčku obsadil
jediný zahraniční zástupce Němec Sven
Schlüsselburg (LUSITANA, CAME ON KAROLI-
NA) a na třetím místě byl další bělouš NOVO-
HRADSKÝ ADOLPH Martina Matějky (Egers-
mann Caro As). Mezi finalisty pak nechyběl ani
Aleš Opatrný a CRYSTAL. CRYSTAL však
v rozeskakování v obratu od vchodu do kolbiště
odmítl opět pohyb kupředu, naprosto stejně jako
při CSI v Brně. Jeho využití v obtížných soutě-
žích tak bude velmi problematické.

Pokračování v Brně
ČSOB ČSP nabral plné obrátky a hned

o týden později 3. - 4. května se o další body
soutěžilo v Brně. Zde staví tradičně Robert
Smékal a jemu asistuje Jan Kutěj. Účastníci se
tak shodli, že v Brně již byly nároky nesporně
vyšší. Dokládá to i skutečnost, že ve druhém
kole ročníku 2008 Velké ceně Brna (-T**) s 23
startujícími zvládla bezchybně základní kolo
pouze „slovenská“ Zuzana Zelinková na QUITO
(JK Tarpan). V desítce finalistů však byli nejen

jezdci s jednou chybou, ale ten-
tokrát postupovaly i dvojice s 8
body a dokonce zbyla dvě místa
i pro třikrát chybující. Obtížná se
jevila především druhá část kur-
su a především partie, kdy po
světle zeleném oxeru přišla
v oblouku kombinace oxer - kol-
mý skok.

Ve finále se pak s pastelový-
mi skoky Roberta Smékala, kte-
ré jsme již mohli vidět v Brně při
halovém CSI, vyrovnaly bez-
chybně hned tři dvojice. Zuzana
Zelinková s QUITO však chybo-
vala a tak se o pořadí rozhodo-
valo mezi dvěma jezdci se souč-
tem 4 body. Tím druhým byl
Aleš Opatrný a COLOR OF
LOVE chovatele Jana Vaňhy.
Aleš byl ve druhém kole výrazně
rychlejší a proto se stal druhým
pohárovým vítězem roku 2008.
Třetí místo získala opět Zuzana
Zelinková tentokrát na WIN-
STON před Jaroslavem Jindrou (CANON
PMax) a Alešem Opatrným s MARKET TIN-
KA’S BOY)

Junioři k moři
Ve druhém kole seriálu Dance & Jump

Czech Junior Cup se radovala Natálie Crnková.
Ta si zajistila vedení hned v sobotu a to bylo pro
ní dobře. Tato jezdkyně si bohužel zranila kole-
no a v neděli již nemohla startovat. Lenka
Vachutková tak o jediný bod skončila na dru-
hém místě. Za ní se v Brně umístil Jan Zwinger.
N. Crnková zatím vede průběžné pořadí seriálu.
Vedle dalších poukazů společnosti Italy Travel
pak junioři obdrželi i věcné ceny, tentokrát od
firmy Equiline.

Bohužel zranění jezdkyně se nakonec ukáza-
lo být vážnější, vyžadující dva týdny klidu. Ju-
niorské CSI v Praze se tak musí (-selo) obejít
bez ní. To je (či bylo) na programu tento týden a
na to jak dopadla generálka na pražké ME si
musíme počkat do příště.

Jindra vede
Po dvou kolech je na čele průběžného pořadí

ČSOB ČSP Jaroslav Jindra před Alešem Opatr-
ným a Martinem Šoupalem. Zuzana Zelinková
společně s Rudolfem Fialou jsou na 4. příčce.

První dvě kola sedmého ročníku ČSP proká-
zala, že pořadatelé mají ambice posunout závo-
dy ČSP opět o krok dále. Zázemí pro diváky
i významné hosty je opět o něco luxusnější, dio-
dová obrazovka provázející jednotlivá kola, je
luxusem skutečně stále ještě opravdu význam-
ných akcí. 

Obou prvním kolům přálo při Velkých cenách
počasí a tak byly v obou případech závody
odměněny diváckým zájmem. Více si organizá-
toři snad ani nemohli přát. Třetí kolo ČSOB
ČSP se koná v Ostravě 16.-18. května.

Český drezurní pohár na TJ Žižka
Ale vraťme se o týden zpět. V neděli 27.

dubna byl v Praze na Císařském ostrově zahá-
jen i drezurní seriál s názvem Český drezurní
pohár Chance a.s., a závody byly vybrány
i k plnění kvalifikačních limitů pro účast na
MČR 2008.

Po uzavření přihlášek musely být, pro nezá-
jem startujících, zrušeny soutěže určené dětem
(DJ/2003) a mladším juniorům (JU/2006), což
bylo po početných startovních polích roku 2007
překvapení. Do ostatních soutěží se (JD/2003.
SG/2000, IM-I/2002) 51 dvojic. Po průběžně
prováděných škrtech se nakonec na ostrov
dostavili jezdci pouze ke 34 startům.

V zahajovací JD 06 byla mezi 12 dvojicemi
nejlepší Hana Jeřábková na CYNTHIA Z z NH

Kladruby. Stejný počet koní startoval i v úloze
St. Georg a zde si vítězství odnesla Michaela
Habásková na SAPIENS K (JK Ronex). V závě-
rečné úloze IM I slavila vítězství za 64.167 %
Ema Jančářová na ATHOS 7, která poněkud
překvapivě, ale zaslouženě porazila Hanu
Vašáryovou na GUARDIAN ANGEL (DS Peli-
kán o.s.). Třetí z desítky startujících pak byla
Michaela Habásková se SAPIENS K.

Hana Jeřábková - CYNTHIA Z (NH Kladruby n. L.)
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Halovou královnou je Meredith

Tisková konference v Göteborgu: zleva Rich Fellers, Meredith Michaels-Beerbau, H.-H. Engemann.

Německé skokové
derby

Divácké rekordy trhalo o minulém víkendu v
Hamburgu už 79. Německé skokové derby. Tra-
diční, 1230 metrů dlouhý parkur nijak neztrácí na
své popularitě a letos se na startu objevilo 36
odvážlivců. Tento, pravděpodobně nejobtížnější
světový kurz v tomto roce překonalo bez chyby
pět jezdců. V rozeskakování znovu triumfoval loň-
ský  vítěz, 33letý „východní Němec“ Andre Thie-
me s 13letým KWPN hřebcem NACORDE (Con-
corde). Druhou příčku obsadil týmový evropský
šampión z roku 1999 Carsten-Otto Nagel s tma-
vým hnědákem CALLE COOL (Concerto) a na
třetím místě si oproti loňsku o stupínek polepšila
subtilní Švédka Linda Heed s 12letým valachem
COLUMBUS H (Cortez). Čtvrtý skončil další ze
zástupců „nových zemí“, loni druhý Thomas Kleis
s 11letým ryzákem ZETOR (Zeus) a i páté místo
obsadil zástupce z Meklenburska, 40letý Matthias
Granzow na 14leté klisně ANTIK (Azarro).

Od roku 1920 bylo na tomto parkuru dopo-
sud dosaženo 144 bezchybných výsledků v
základním parkuru. Ve startovním poli se
neztratila ani juniorka Emma Augier de Mous-
sac s 12letým belgickým valachem TURBO-R
(Darco). Suverénně přeskákala prvních osm
skoků, ale dolů z nezvykle vysokého valu se
přece jen Turbovi nechtělo. Lépe se jim dařilo v
první kvalifikaci, kterou překonali bez chyby.
Rozhodně tato diskvalifikace nebyla žádnou
ostudou, třeba Rodrigovi Pesoovi se to na tom
samém místě v minulosti stalo už dvakrát.

Překvapivého vítěze měla sobotní Velká cena,
která se jezdila jako druhá etapa milionářské
Global Tour. O dotaci 100 tisíc EUR pro vítěze se
utkalo 46 účastníků a jen dva zůstali bezchybní i
po dvou kolech. Zvítězil domácí matador Tho-
mass Voss s 13letým holštýnem LEONARDO B
(Loran) a šek na 60 tisíc převzal druhý Albert
Zoer z Holandska na svým mladým koněm SAM
(Calvados). Třetí byla Meredith Michaels-Beer-
baum na CHECKMATE (Contender), čtvrtý Jos
Lansink na SPENDER S (Silbersee) a pátý John
Whitaker na PEPPERMILL (Burgraaf)

Drezurní derby s výměnou koní ovládla
domácí Isabell Werth na APACHE 72,019%,
před svou krajankou Heike Kemmer na ROYAL
RUBIN 69,574% a třetí Australankou Kristy Oat-
ley na DON BOLERO 68.722%
Výsledky naleznete na www.engarde.de 

Václav Dvořák

Před třiceti lety, se podařilo tehdejšímu mla-
dém švýcarskému novináři Maxi E. Ammanovi,
realizovat revoluční myšlenku. Halový seriál
prvotřídních jezdeckých závodů, v jehož finále
se ti nejlepší utkají o Světovou pohárovou tro-
fej. Brzy se World Cup stal pevnou součástí
kalendáře a pomocí kvalifikací rozrostl se po
celé planetě. Z původně halového skokového
podniku se přeneseně rozšířil i na otevřená kol-
biště a jeho model převzaly i další jezdecké
disciplíny. 

Letošní jubilejní finále se vrátilo na místo
zahajovacího vyvrcholení roku 1978, do haly
Scandinavium ve švédském Göteborgu. Tady si
Světový pohár stále udržuje obrovskou popula-
ritu (20 let byla hlavním sponzorem SP automo-
bilka Volvo) a v hledišti se od středy do neděle
vystřídalo více než osmdesát tisíc diváků. Ne
všichni kvalifikovaní jezdci se mohli před göte-
borským  publikem představit. Na svoje první
finále si bude muset počkat i vítěz z Mechelenu
(a také PN na CSIO v Praze), 19letý Wiliam
Whitaker. S jeho 12letou bělku ARIELLE (Acord
II) startoval dubajský princ Abdullah Mohd Al
Marri, který si ji nedlouho před konkůrem koupil.

SANDRO BOY z kola ven
Autorem technicky velmi náročných parkurů,

byl spolu s místním stavitelem Peterem Lund-
strömem, Švýcar Rolf Lüdi a už první kvalifikace
ve čtvrtek, byla konečnou pro jednoho z favori-
tů, Marcuse Ehninga na 15letém oldenburském
hřebci SANDRO BOY (Sandro), který byl pro
dvojí neposlušnost vyloučen. Zdá se, že noční
můra z Evropského šampionátu na německého
reprezentanta stále působí a vytoužená olympij-
ská nominace se opět hodně vzdálila.

Parkur tohoto honebního skákání překonala
bez chyby asi třetina startovního pole a z té byl
nejrychlejší německý matador, 49letý Heinrich-
Hermann Engemann s vestfálským valachem
ABOYEUR W (Anmarsch). Druhý byl švýcarský
mladík Steve Guerdat s belgickým hřebcem
TRESOR V (Papillion Rouge) a třetí jedna
z favoritek, Irka Jessica Kürten na famózní Libe-
rově dceři CASTLE FORBES LIBERTINA. Na
čtvrté příčce skončil vítěz  západoamerické  ligy
Rich Fellers s 12letým irským hřebcem FLEXIB-
LE (Cruising), před svou rodačkou provdanou
do SRN, Meredith Michaels-Beerbaum
s 15letým hnědákem SHUTTERFLY (Silvio I).
Šestý byl obhájce loňského prvenství, Beat
Mändli ze Švýcarska  s francouzským valachem
IDEO DU THOT (Arioso du Theillet).

Síto prvního kola
Už výsledková listina prvního kola poměr-

ně jasně oddělila jezdce ze zemí s menší jez-
deckou tradicí a druhé kolo bylo pro některé
zcela nad jejich síly. Lukasz Jonczyk z Pol-
ska inkasoval 21 bodů a Estonec Hanno
Ellermann 23. Princ Abdullah Mohd Al Marri
byl po pádu vyloučen, podobně jako Guy
Thomas z Nového Zélandu. Soutěž vzdali
Michail Safronov z Ruska i Shaun Neill
z Jihoafrické republiky.

Jessica byla favorit
Páteční druhé kolo bylo obtížné i pro zkuše-

né matadory a ještě po dvou třetinách startují-
cích byl jenom jeden s čistým kontem. Na vině
byl i hodně přísný časový limit a i takoví rychlíci
jako Meredith Michaels-Beerbaum, nebo Beat
Mändli skončili s penalizací. Nakonec se do
rozeskakování dostalo pět dvojic. Dvě chyby
zde udělal Michael Whitaker (GBR) na 14leté
SUNCAL PORTOFINO (Habsburg) a jednu
Rich Fellers  na FLEXIBLE. Třetí skončil Ludger
Beerbaum, který v této soutěži po delší době
předvedl svou velkou naději, 9letého vestfálské-
ho valacha ALL INCLUSIVE (Arpeggio). Rych-
lejší byl Peter Wilde z USA na 10leté holandské
klisně ESPLANADE 7 (Hamilcar).

Rozeskakování však zcela ovládla Jessica
Kürten a 12letá CASTLE FORBES LIBERTINA.
Po přepočtu umístění z obou kol na trestné
body, se s nulou ujala vedení v průběžném
pořadí. Druhý Rich Fellers měl dva body, Peter
Wylde tři, Meredith, její švagr Ludger a Beat
Mändli měli čtyři, H.-H. Engemann pět, ale do
cíle bylo ještě daleko.

Po jednodenním odpočinku a veterinární pro-
hlídce, nastoupilo do nedělního třetího a závě-
rečného dílu dvacet pět nejlepších. O jeho
náročnosti svědčí, že jenom dva z této absolutní
světové špičky překonali obě kola bez shození
překážky a to ještě jeden z nich za cenu jedno-
ho trestného bodu.

V prvním kole stálo třináct překážek, šestnáct
skoků, výška dosahovala 150 a šířka 180 centi-
metrů, Vzdálenosti mezi skoky byly dost
nestandardní a dokonale prověřily možnosti
jezdců a koní. 

Velký den měl Patrick Mc Entee z Belgie na
EVER MURY MARAIS Z (Elton), kterému nic
nespadlo a jistě litoval dvaceti trestných bodů,
které nasbíral v předchozích kolech. Do varu
přivedly arénu  bezchybné výkony domácích
miláčků, Heleny Lundbäck na 12leté MADICK
(Cortez) a Rolf-Görana Bengtssona s ryzákem
NINJA LA SILLA (Guidam). Tři chyby udělal
Peter Wylde a osmi body si pohoršil i Beat
Mändli. Jednu překážku shodili Ludger Beer-
baum a Rich Fellers, bez chyby byli Guerdat,
Engemann a se štěstím i Meredith Michaels-
Beerbaum. Vedoucí roli však nezvládla Jessica
Kürten. Udělala dvě chyby a v čele ji vystřídala
Meredith.

Senzační Meredith
Ve druhém kole se snížil počet skoků na dva-

náct, ale byly o deset cm zvýšeny. Časový limit
byl vražedný a penalizováni byli i jezdci, kteří
jeli rychle. Skvělý byl znovu Patrick Mc Entee,
který dostal jenom bod za čas, jednou shodili
Ludger Beerbaum, Jessica Kürten, i H.-H.
Engemann. Výborně šli Beat Mändli, Rich Fel-
lers a Peter Wylde, kterým nespadlo nic. 

Závěrečné kolo však bylo festivalem Mere-
dith Michaels-Beerbaum a hanoverána SHUT-
TERFLY. Byli naprosto suverénní a zopakovali
triumf svůj z roku 2005 v Las Vegas, navázali
na loňské prvenství z ME. Vítězná dvojice skon-
čila celkově se čtyřmi body, druhý Rich Fellers
měl o dva body víc. Životním úspěchem bylo
pro H.H. Engemanna s devíti body  třetí místo.
Na čtvrté příčce s dvanácti body se srovnali
Beat Mändli, Jessica Kürten a Ludger Beer-
baum, sedmí byli Peter Wylde a Steve Guerdat,
shodně s patnácti body.

Vítězka byla šťastná, že po roce vrátila trofej do
Německa a že se jí podařilo překonat smůlu z loň-
ského finále, které ztratila kvůli podivnému pádu.
Podrobné výsledky naleznete na 
www.goteborghorseshow.se Václav Dvořák

Foto: P. Štěpán
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Ne pouze jednou, ale dokonce hned tři-
krát, a to velmi pozorně, jsem si v Jezdecké
ročence 2007 pročetl všechny příspěvky
k současné problematice a především
budoucnosti jezdeckého sportu, které pod
zastřešujícím názvem "Co bude dál?" inicio-
val vydavatel zpravodaje Jezdec C. Neu-
mann.

Shrneme-li všechny postřehy, názory,
doporučení a navrhovaná či pouze nazna-
čená řešení, dospějeme k závěru, že takto
provedená syntéza dané téma pregnantně
a po odborné stránce plně vyčerpává. 

Byl jsem tedy zaskočen výzvou, abych se
diskuse rovněž zúčastnil. Vše zásadní bylo
totiž v již zveřejněných úvodních statích
řečeno. Přesto jsem výzvu přijal, neboť se
domnívám, že editor zpravodaje Jezdec sle-
duje svým počinem to, aby se do diskuse
zapojilo i co nejširší spektrum lidí, zajímají-
cích se dlouhodobě o jezdecký sport a koně
všeobecně vůbec. Cítím však, že by uvede-
né skutečnosti měly být shrnuty do několika
otázek.

Moje, tedy starší generace měla to štěstí,
že v poválečných letech zastihla v činné
službě ještě důstojníky bývalého jezdectva
a dále měla k dispozici i kvalifikované cviči-
tele, převážně z řad předválečného Sokola.
Výcvik jezdců - začátečníků tak probíhal na
všech jízdárnách ve stejných intencích, když
se v zásadě řídil služebním vojenským před-
pisem „Výcvik v jízdě koňmo“. Nebyl pro
mne tedy vůbec žádný problém, když jsem
po základním kurzu jízdy, který jsem v rámci
tehdejšího Svazarmu absolvoval ve Vojen-
ské akademii v Hranicích, přešel následně
do jezdeckého oddílu Slovanu Čs. film
v Praze. Setkal jsem se zde se shodným
vedením i obsahem jízdárenské hodiny i se
stejnými povely. 

Domnívám se, že by za současného sta-
vu při soustředění adeptů jízdy na koni
z různých oddílů či klubů na společné jízdá-
renské hodině vznikl pěkný zmatek, neboť
by mnozí nevěděli, co mají na určitý povel
vykonat. Vůbec již nemluvě o cvicích v sed-
le bez třmenů a dalších základních kame-
nech tehdejší „jezdecké školy“. Absence
klasického jezdeckého výcviku tak náleží
rozhodně k tématům, která vyžadují urychle-
né řešení odpovídající dnešku.

Totéž se týkalo i výcviku koní. Příchod
nového koně do stáje byl vždy velkou udá-
lostí. Pokud nebyl kůň přiježděný, prošel
remontním výcvikem, který v podstatě probí-
hal rovněž dle příslušného vojenského pře-
pisu „Výcvik remont“. Příprava remont byla
svěřována vždy nejlepším cvičitelům či tre-
nérům a rovněž tak jezdcům. Na závěr
výcviku pak kůň zpravidla absolvoval dílčí či
kompletní soutěž military nejnižšího stupně,
která prokázala jeho připravenost pro jízdá-
renský provoz či pro navazující sportovní
dráhu.

Otázka tedy zní: Jakou vizi systémové
rekonstrukce výcviku jezdců a koní má
ČJF?   

Otázka vyvolává hned další otázku, kte-
rou ve svém příspěvku akcentoval v minu-
lém čísle i Jiří Skokan. Mám na mysli dosta-
tečný počet a odpovídající kvalitu cvičitelů.
Téměř každé odborné učiliště či střední ško-
la se zemědělským zaměřením operuje při
náboru žáků ministerskou akreditací pro

Co bude dál?
Miroslav Svozil (71) se věnuje problematice jezdeckého sportu od

padesátých let minulého století. Nyní je dopisovatelem časopisů
Jezdectví a Jezdec a vedle reportáží z aktuálního dění se soustře-
ďuje především na seznamování čtenářů s jezdeckou historií
a následně  československého olympismu. 

si jako příklad zátěž, jíž jsou koně
podrobeni skokové soutěži na OH.
Dříve pro zisk medailí v soutěži jedno-
tlivců i družstev postačovala nejčastěji
dvě absolvovaná kola s případným
rozeskakováním. Na posledních
XXVIII. OH v Aténách 2004 proběhla
nejdříve tři kvalifikační kola, následo-
vala dvě finálová kola plus rozeskako-
vání o stříbro a bronz. A stejné je to
i na všech dalších šampionátech
všech věkových kategorií. A to nemlu-
vím již vůbec o rozměru a charakteru
překážek či o filozofii stavby parkurů.
Je tedy jasné, že neustálým zvyšová-
ním požadavků, budeme-li chtít
respektovat i „zájmy koně“, další cesta
nevede.

Poslední otázkou tedy je: Jaké
diskuse se na FEI vedou ohledně vizí
do budoucna a jaké názory akcentují
naši zástupci na tomto fóru?

Před lety jsem po protestech proti konání
Velké pardubické považoval některé výroky
ochránců zvířat za zcela stupidní. Na dru-
hou stranu je nutno ochráncům zvířat při-
znat určité zásluhy a podíl na opatřeních,
která byla v dostihovém a jezdeckém sportu
v zájmu koní přijata. Zejména v překážko-
vém dostihu a cross-country soutěži vše-
stranné způsobilosti mohl dříve jezdec
pokračovat i po pádech. Dokončení bylo
vydáváno za houževnatost a hrdinství jezd-
ce. Bylo jen a jen na jezdci, zda se o své
vůli rozhodl v závodě pokračovat třeba se
zraněním či otřesem mozku. Kůň stál mimo
a byl z možnosti volby vyloučen. Zadržen
byl pouze tehdy, pokud bylo jeho zranění
evidentní. Při tom mohl být otřesený stejně
jako jezdec a snížená koordinace pohybu
tak mohla způsobit další pády a nezvratitel-
nou újmu na jeho zdraví.

Na druhé straně, přes toto uznání
„ochráncům zvířat“, ovlivňují současné jez-
dectví i další tlaky. Nejsem si tak zcela jistý,
zda k okleštění soutěže všestranné způsobi-
losti o úseky klusovek a steeplechase došlo
pouze z titulu vysokých finančních nákladů
a organizačních důvodů, či za ním stála
i jiná „lobby“. Se stávající formou soutěže
všestrannosti (bývalé military) se osobně
nemohu stále jaksi ztotožnit. Je v tom, prav-
da, ale i kus nostalgie. Doufám, že nebudu
z takové nostalgie podezírán i v předcho-
zích částech svého příspěvku.

Miroslav Svozil ve svém příspěvku shrnul
dosud zaznělé názory do několika otázek.
Nejpovolanější osobou k jejich zodpovězení
bude člen VV ČJF pro oblast vzdělávání
Jaroslav Sedláček, který již účast v naší
diskusi přislíbil.

Z dosud uveřejněných příspěvků v rubri-
ce Co bude dál však jednoznačně vyplývá,
že si většina diskutujících problémy součas-
nosti uvědomuje.

Infrastruktura jezdectví před listopadem
1989 vykazovala jistou, své základně pro-
spěšnou uspořádanost. Ta však, díky všem
ostatním negativům nesvobodného spole-
čenského systému, nemohla dovést jezdec-
tví k evropsky srovnatelné kvalitě. Poskyto-
vala ale řadu tradičních hodnot.

Bylo štěstím doby, že tyto hodnoty střežili
nezpochybnitelné osobnosti předválečného
hipologického života, či první generace
jejich žáků.

Bylo snadné tuto uspořádanost zrušit
v očekávání, že systém bude nahrazen
systémem lepším. To, že se nám to zatím
nedaří tak jak bychom chtěli, dokazují
dosud uveřejněné příspěvky. I proto věřím,
že má smysl i nadále klást otázku „Co bude
dál?“. Cyril Neumann

výuku cvičitelů v jez-
deckém sportu. Boj
o žáka je neúprosný,
neboť od jejich počtu
odvisí přísun finančních
prostředků. Nepředpo-
kládám však, že všech-
na školní zařízení dis-
ponují v tomto směru
dostatečně pedagogic-
ky a odborně kvalifiko-
vaným personálem.

Další otázka je tedy
na místě: Jakým způsobem bude zajištěna
výchova budoucích autorit?

Do změny společenských poměrů v listo-
padu roku 1989 stálo jezdectví, coby sport
čtvrté kategorie, na okraji zájmu řídících tělo-
výchovných orgánů. Izolované od trendů svě-
tového vývoje, téměř bez sportovní konfronta-
ce s vyspělým jezdeckým světem
a v neutěšených materiálních podmínkách,
přežívalo díky obětavosti a pracovitosti funkci-
onářů, cvičitelů, trenérů a řadových členů jez-
deckých oddílů. Nelze se proto divit, že zlo-
mový rok 1989 jakoby otevřel stavidla
povodní i se všemi jejími negativními průvod-
ními jevy. Málokterý sport zaznamenal v Čes-
ku tak rychlý a převratný rozvoj jako jezdectví. 

S přílivem nebývalých finančních prostřed-
ků do provozu, investic do staveb i nákupu
koní a výstroje se rozjel na plné obrátky,
chceme-li to tak nazývat, „jezdecký průmysl“.
Ne ve všech případech s ním však stačil
držet krok i etický rozměr jezdectví. 

I zde je na místě otázka: Jak je ČJF sku-
tečně a nejenom formálně (Kodex chování
ke koni) připravena k řešení stále vzrůsta-
jícího rozporu mezi snahou dosahovat
vysoké výkonnosti a etickou ochranou
koně?

Nárůst kvantity závodů a problémy z toho
vyplývající jsou zřejmé. Jenže - jak uspokojit
všechny soutěžní adepty? Na jedné straně je
neustále stoupající zájem o jezdecký sport
potěšitelný, na druhé straně působí potíže.
V tomto směru by byla možná na místě revi-
ze systému soutěží.

Za zamyšlení tak stojí snadnost, se kterou
jsme se zbavili již osvědčených a ověřených
praktik. Co, kromě pocitu z vítězství přinese
jezdci prvenství v soutěži -L-, kterého dosáhl
na koni, zvládnuvším již několik parkurů stup-
ně -T-? Snad ještě uspokojení vlastní ctižá-
dosti - či možná ještě spíše naplnění ambicí
rodičů, kteří potomkovi hotového skokana
zakoupili. Obdobě pak vidíme pro příklad
v soutěži všestrannosti - jezdce, který díky
charakteru a poctivosti koně, dokáže přejít
kros, ale na drezurním obdélníku a na parku-
ru pak působí trapně.

Z druhé strany soutěžního pohledu pak
uhodil hřebík na hlavičku Jiří Skokan
v zamyšlení nad nerovností mezi profesionál-
ní a amatérskou skupinou jezdců.

A je tu další otázka. Co připravují nej-
vyšší představitelé ČJF v kategorizaci
jezdců, koní popř. soutěží?

Jezdecký sport náleží ke sportům, jehož
disciplíny nemají objektivně měřitelné hodno-
ty. V jezdectví se už nevedou národní, evrop-
ské ani světové rekordy. Každý parkur, každá
cross-country v soutěži všestrannosti jsou
svým způsobem originálem. Hranice výkon-
nosti však i v tomto sportu existují. Vezměme
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Pojedeme
vůbec na

Pohár národů?
Nabitá domácí sezóna a stále

ještě nekonsolidovaný skokový
repre-tým nastoluje i letos otázku
zda se ČR vůbec zúčastní nějaké-
ho zahraničního Poháru národů.
Tento týden se soutěžilo o Poháro-
vé body v Linzi bez nás. O účast
při CSIO v Poznani 5.-8. června
zatím projevila zájem pouze Vero-
nika Macánová. Manažer skokové
komise Václav Drbal nám svěřil, že
by chtěl získat jezdce pro účast při
PN při CSIO ve slovinské Lipici
(26.-29. června). V termínu CSIO
Bratislava se koná národní šampio-
nát a tak bude na Slovensku ČR
zastupovat pravděpodobně pouze
Zuzana Zelinková. Zatím to tedy s
účastí týmu na CSIO nevypadá
nijak růžově. Pokud by však měl
kdokoliv ze seniorských jezdců
ambice startu na ME, které se
koná příští rok v anglickém Wind-
soru (25.-30. srpna 2009), neměl
by starty při CSIO, které patří mezi
kvalifikační, příliš odkládat.

„Český“ Laintal
Na přelomu května a června se

v rakouském Laintalu konají soutěže
všestrannosti CCI*/** a CIC*/** a to
je ideální příležitost pro řadu našich
jezdců ke splnění kvalifikací na ju-
niorské ME a ME mladých jezdců.
Všichni příznivci všestrannosti by si
tak mohli naplánovat sportovní výlet,
protože ve dnech 30. května a ž 1.
června bude v Laintalu přes dvacet
českých koní.

Hřebčín Favory
v Maďarsku

Při CAI-A v maďarském Fábián-
sebestyénu, kde se konaly 2.-4.
května soutěže jedno, dvoj a čtyř-
spřeží s názvem Fábiánsebestyén
Magyar Derby, vlála i česká vlajka.
Mezi 17 čtyřspřežími soutěžil i Jiří
Nesvačil st. z Hřebčína Favory
Benice. 

Náš zástupce předvedl devátou
nejlepší drezuru a na stejném mís-
tě skončil i v maratonu. Bezchybný
parkur jen s mírnou penalizací za
čas znamenal nejen 6. příčku
v parkuru, ale i postup o jedno mís-
to v celkovém hodnocení, kde se
umístil Jiří Nesvačil na 8. příčce.

Zvítězil Švýcar Daniel Würgler
před domácími Zoltánem Lázárem
a Jozsefem Dobrovitzem.
Výsledky naleznete na
www.hoefnet.nl

Čtyři soutěže spřežení proběhly 2.- 4. května v Semicích. Dvojspřeží pony vyhrála Monika Pospíšilová
(JK Boharyně), jednospřeží (18) a dvojspřeží (11) Jiří Nesvačil ml. (NH Kladruby). Závěr patřil Memo-
riálu Viléma Zuvače a třem čtyřspřežím, mezi kterými byl nejlepší Zdeněk Jirásek z JK Robousy (foto).

Sigismondi do GP
Česká drezurní reprezentace se

rozjela za hranice. Na CDI*** do
maďarského Mariakalnoku (9.-12.
května) se vypravil Fabricio Sigis-
mondi (PLESANT), který se roz-
hodnul startovat ve velké rundě
v úrovni GP. V této skupině by pak
chtěl pokračovat i při CDI*** v Lipi-
ci (5.-8. června)  a CDI*** v rakous-
kém Achleitenu (13.-15. června).
Je tedy pravděpodobné, že našeho
jezdce uvidíme v GP i při domácím
CDI*** v Brně, které se letos koná
20.-22. června. Nyní je v Mariakal-
noku s F. Sigismondim ještě Ema
Jančářová s ATHOS 7 ve střední
rundě (IM I).                                  

Foto R. Němcová
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Sportovní 
kalendáfi

16.-18.5. Ostrava L-T ČSP
17.-18.5. Kamenice ZM-ST
17.-18.5. Pecínov C/Z-L
17.-18.5. Stará Boleslav ZM-L
17.-18.5. Heroutice ZM-ST
17.-18.5. Ústí n. Labem Z-ST
17.-18.5. Pardubice Z-T
17.5. Praha - Císařský ostrov ZM + pony
17.5. Komořany D/L-T
17.5. Starosedlský Hrádek Z-L
17.5. Plzeň - Bory D/L-T
17.5. Tachov Z-ST
17.5. Nová Amerika R
17.5. Moravany D/Z-ST
17.5. Sobotín ZM-L, pony  Z-ST
17.5. Javorové Hory ZM-S
17.5. Pravčice ZM-S
18.5. Rudná p.Pr. ZM-L, pony  Z-L
18.5. Havlíčkův Brod Z-L
23.-25.5. Ruda Z-L, A/S
24.-25.5. Přední Kopanina D/L-TT
24.-25.5. Kolín Z-T ČSP
24.-25.5. Tetčice D/Z-S
24.-25.5. Ostrava ZM-S
24.-25.5. Mariánské Lázně D/L-T
24.5. Nymburk - Hořátev ZM-L
24.5. Mělník D/Z-L
24.5. Cunkov ZM-L
24.5. Louny ZM-L
24.5. Sloup E/Z-ST
24.5. Kladruby n.L. D/L-ST
24.5. Vestec Z-S
24.5. Třeština - Háj D/Z-ST
24.5. Rožnov p.R. R
24.5. Karlovy Vary - Stará Role Z-S
25.5. Vondrov D/Z-ST
25.5. Liberec Z-S

V neděli 4. května se závodilo na pražské
Gabrielce. V prvních dvou soutěžích
(100/110 a -ZL-) byl úspěšný Miloslav Vítek
s koňmi LUK OBROCKÝ (foto) a DARIUS.
Závěrečnou -L*- vyhrála mezi 30 dvojicemi
domácí Petra Hrnčířová na ATAMAN

V Boleslavi bude
Prima

O víkendu 17.- 18. května pořádá na kolbišti
v Hluchově ve Staré Boleslavi Karel Seideng-
lanz skokové závody s názvem Prima Cup
2008.  Na programu jsou soutěže úrovně -Z- až
-L*- a samotný Prima Cup bude dvoukolová
soutěž -L*-.

Celý projekt podporuje sdružení Zajíček na
koni, které pracuje s handicapovanými dětmi.
I proto budou celé závody současně zcela bez-
bariérové a snadno přístupné lidem na vozíku.

Ve všech soutěžích bude udílena i řada
zvláštních cen. Naše redakce pak v každé sou-
těži odmění jezdce za nejlepší styl. Závody jsou
dotované částkou přes 100 000,- Kč a např.
v soutěži -Z- bude rozděleno 21 000,- Kč (vítěz
6 000,-). Datum uzávěrky je nejpozději v pondě-
lí 12. května  na www.prihlaska@primacup.cz

Poslední dubnovou sobotu proběhlo na kol-
bišti TJ Tatran Ústí nad Labem první kolo John
Whitaker Cupu. Na programu byly soutěže od
stupně -Z- do -S*-, pro koně, ponyhandicap -Z-
ZL- a vše bylo doplněno bohatým doprovodným
programem. Závody dotované celkovou částkou
50 000,- Kč a dalších 50 000,- ve věcných
cenách, přilákaly kvalitní startovní pole. V prů-
běhu dne se tak uskutečnilo přes 200 startů. 

Po prvních třech soutěžích v doprovodném
programu si diváci mohli vybrat např. z přehlíd-
ky mini-mažoretek či ovládání koně v parkuru
bez sedla a uzdy.

Po doprovodném programu odstartovala
soutěž  -L*- ve které zvítězil Daniel Voksa na
GERD z PCT s.r.o. Bakov. V nejvyšší soutěži,
skoku stupně  -S*- se nejvíce dařilo Jiřímu
Hochmanovi z Parkur klubu Děčín, který zvítězil
se SAMANTHA 1 a třetí skončil s NILL. Druhé
místo vybojoval Jakub Smrčka s BIBI (JK Tře-
bívlice).

Whitaker  Cup
v Ústí n.L.

Velká Polom 
Nedělní víkend 4. května již tradičně patřil ve

Velké Polomi jezdeckým skokovým závodům.
Přestože jezdci s výkonnějšími koňmi odjeli do
Brna na druhé kolo Českého skokového pohá-
ru, sešlo se na startech dostatek dvojic.

V závěrečné -S**- nastoupilo 17 koní. Po
rozeskakování tří zvítězil domácí Jakub Ludvík
se SUZI před  Markem Klusem s COLORÁDO
1 z JK Dřevěný dvůr Baška a třetí příčka patřila
opět Jakubovi Ludvíkovi s KAMPA. -jge- 

Podkova 
na Dvorečku

V sobotu a neděli 3.-4. května se v jihočes-
kém Dvorečku konaly další kvalifikace pro finále
Zlaté podkovy. Tentokrát soutěže nepřilákaly
tolik startujících a v hlavní soutěži (CNC*) Zlaté
podkově startovaly pouze tři dvojice. Vítězství si
do Pilníkova odvezl Jiří Cipra s DAR CHURY.
Nejobsazenější soutěží byla Soutěž nadějí, ve
které mezi 11 koňmi zvítězil SINETAS a Pavel
Vaněk z JK Ratibořské Hory.

Převzato z www.cjf.cz

Junioři v Praze
V Praze na Trojském ostrově právě probíhá

(proběhla) generálka na evropský šampionát ve
skocích, který se v ČR uskuteční v červenci. Jak
dopadlo hodnocení zahraničních expertů zatím
nevíme. V každém případě pořadatelé se snažili
dalším vpravením textilních vláken vylepšit kriti-
zovaný povrch kolbiště. V době uzávěrky Jezd-
ce jsme pouze věděli, že k soutěžím juniorů
a mladých jezdců se do Prahy přihlásilo téměř
200 a našim jezdcům dělají konkurenci soutěží-
cí z osmi evropských států.

Junior Star
do Paříže
Na kolbišti ve Zduchovi-

cích pokračoval 3.-4. května
druhým kolem seriál Junior
Channel Star  O soutěže se
svorně podělili jezdci na
pony i na koních a startovní
pole s cca 20 dvojicemi

zpříjemnila oba sportovní dny.
V kategorii A (děti 8-12 let na pony) potvrdila

vítězstvím převahu Eliška Pavlíková a vede
tabulku s 90 body.  V nejširší kategorii jezdů na
koních ve věku 14-21 let (D) se v neděli dařilo
domácí Lucii Krulichové s NIKOLA 10. 

Žebříček Junior Channel Star po dvou kolech:
Kategorie A - 1. Pavlíková (90), 2. Boháčová
(29), 3. Kamírová (19), kategorie B 1. Lešetická
(74), 2. Hájková (73), 3. Krulichová (72),  kate-
gorie C 1. Nechanická (22), 2. Vávrová (11), 3.
Krulichová L. (4), kategorie D 1. ex equo Adam,
Homolová (oba 82), 3. Zvolská (74). 4. Šimáčko-
vá (67), 5. Němcová (59).

Absolutní vítěz s největším počtem bodů zís-
ká speciální cenu, kterou je pobyt v pařížském
Disneylandu.

Třetí kvalifikační kolo Junior Channel Star
(Hotelu Diplomat) se ve Zduchovicích koná 7. -
8. června a na ně budou hned 14.-15. června
navazovat tradiční Oslavy svátku Sv. Norberta s
3. kvalifikačním kolem seriálu John Deere Toura
současně 1. kvalifikačním kolem AutoHase Vol-
vo Tour.

Markéta Dokulilová s NUTELA (JS Sokolí
Třebíč) zvítězila na závodišti Dvoreček
mezi pěti startujícími v kvalifikaci Stříbrné
podkovy

Foto: J. Bělohlav

Foto: peta.cz



Výsledky
Praha - Císařský ostrov 25.-27. 4.

ČSOB ČSP -Z- (35) 1. Zahoř - MODETA
(Zahoř), stupň. obt. do 110 cm (84) 1. Bar-
tošová - LUNA KA (JK Černožice), stupň.
obt. do 120 cm (72) 1. Bartošová - TULA-
MORE DEW (JK Černožice), -S*- (40) 1.
Bartošová - TULAMORE DEW (JK Černoži-
ce), 2. Kincl - DÁJEN-H (TJ Horymas), 3.
Doležal F. - ROCKINA (ČJK KV), stupň.
obt. do 120 cm + žolík (63) 1. Hynek -
TAJNÁ Interkonix (Úholičky), -S*- (91) 1.
Jandourek - CASTELON Karsit (Karsit), 2.
Opatrný - LECARINO (Opatrný), 3. Jandou-
rek - CASSIO Karsit (Karsit), -ST**- (67) 1.
Crnková - LA GABANA (Bost Praha), 2.
Jandourek - CASSIO Karsit (Karsit), 3. Fiala
- CASSINI’S SON-T (Leon Blatná), -L**-
(55) 1. Perníčková - HEIDY (Heroutice), 2.
Jandourek - CASTELON Karsit (Karsit), 3.
Doležal F. - ROCKINA (ČJK KV), stupň.
obt. do 130 cm + žolík (61) 1. Šoupal -
CORNADA-K (SK Olympia), 2. Hynek -
TAJNÁ Interkonix (Úholičky), Opatrný -
FALCO 2 (Opatrný), -T*- () 1. Fiala - CAS-
SINI#S SON-T (Leon Blatná), 2. Slüssel-
burg - LUSITANA (SRN), 3. Matějka -
NOVOHRADSKÝ ADOLPH (Egersmann
Caro As), 4.  Slüsselburg - CAME ON
KAROLINA (SRN), Crnková - CONGO
KING (Bost Praha).

Kolesa 26.4. (pořádal JK Kladruby) dre-
zura -DÚ 03- (15) 1. Jeřábková - CONM-
COMA-K (NH Kladruby), -DD 03- (14) 1.
Kotyzová - ALICE 3 (Adam), -DJ 03- (10) 1.
Kološ - SAMET (Pardub. JK), -JU 06- (9) 1.
Jeřábková - CYNTHIA Z (NH Kladruby), 2.
Kosařová - AKIM 2 (Bohuslavice n.m.), 3.
Raiskupová - EXCALIBUR (OS JK).

Praha - Císařský ostrov 27. 4. ČDP
Chance a.s. -JD 06- (12) 1. Jeřábková -
CYNTHIA Z (NH Kladruby), 2. Žižková -
BOND 1 (Žižka Praha), 3. Soustružníková -
LALIQUE (PM Brno), St. Georg (12) 1.
Habásková - SAPIENS K (JK Ronex), 2.
Jančářová - ATHOS 7 (JK Vega Praha), 3.
Krčmářová - FERRAGAMO 3 (Epona Pra-
ha), -IM I- (10) 1. Jančářová - ATHOS 7 (JK
Vega Praha), 2. Vašáryová - GAURDIAN
ANGEL (DS Pelikán), 3. Habásková - SAPI-
ENS K (JK Ronex).

Brno 3.-4.5. ČSOB ČSP -L**- (67) 1.
Skřivan - MERCEDES 1 (Manon Litomyšl),
2. Crnková - KASBERY (Bost Praha), 3.
Šoupal - CARNADA-K (SK Olympia), -S**-
(70) 1. Přibyl - GOLDIKA 1 (Brno), 2. Jan-
dourek - CASIO Karsit (Karsit), 3. Skřivan -
MERCEDES 1 (Manon Litomyšl), -ST**-
(38) 1. Opatrný - COLOR OF LOVE (Hořovi-
ce), 2. Toth - ESEJ (Brno), 3. Jindra - CON-
TENDER-S (Jindra), 4. Žíla - EIBISCH II
(Mustang), 5. Zelinková - WINSTON (Tar-
pan), -L**- (42) 1. Jandourek - CASTELON
Karsit (Karsit), 2. Skřivan - MERCEDES 1
(Manon Litomyšl), 3. Vachutková - KORNET
1 (Dubicko), stupň. obt. do 135 + žolík (39)
1. Jindra - KREACE (Jindra), 2. Přibyl -
GOLDIKA 1 (Brno), 3. Hošák - RAUL 1
(Nový Jičín), -T**- (23) 1. Opatrný - COLOR
OF LOVE (Hořovice), 2. Zelinková - QUITO,
3. Zelinková - WINSTON (Tarpan), 4. Jindra
- CANON PMax (Jindra), 5. Opatrný - MAR-
KET TINKA’S BOY (Hořovice).

Trojanovice 25.-26. 4. drezura pony: -
P6- (5 ) 1. Maludová - BLANKA (Hipoklub
Natur), -P4- (4)  1. Kočí - BARON (Cabal-
lo Křenov), -Z1- (7)  1. Pospíšilová -
GOLDCALETTO (JK Olza),  dospělí koně
-L8- (6)  1. Křemenová - DON DIMAN-
CHE (JK Hřebčín Albertovec),  skoky
pony - stupňovaná obtížnost do 60 cm

(4)  1.  Klacková - MELODIE (JK Trojano-
vice), -ZLP- (18) 1.   Holušová - TIMONI (
SK Starý mlýn Opava Kylešovice), -LP-
(26) 1.  Bužková - MARKÝZA (JK Troja-
novice), -SP- (17) 1.  Strnadlová - AURA
(SKL Trojanovice), -STP- (7) 1.  Přikrylo-
vá - BELTIN (Handicap klub Pamír), koně
-Z- děti a junioři (34) 1. Hladká - CIR (Děti
a koně),  ostatní (42) 1. Masár - ASKA-
NAN (JK Caballero), -ZL- (100) 1. Honč -
ÉRA 1 (JK Mokré Lazce), -L*- (76) 1.
Doležal - CARINO AC CALIGULA (JK
Hřebčín Suchá), 2. Konvička - DUEL 1
(JK Baník Ostrava), 3. Gladišová - ADAM
4 (JK Gladiš), -S*- (32) 1. J. Hruška -
RADEK (JK Opava Kateřinky), 2. Hlaušek
- LASSY (JK Šilheřovice), 3. Doležal -
DANIELA 2 (JK Hřebčín Suchá).

Ústí n.L. 26. 4. John Whitaker Cup -Z-
limitovaný čas 1. Vávra - DAMI LIBERTY
(Bořeň Svinčice), dvouf. sk. 110/120 cm
1. Matějka - CALIGULA (Egersmann
Caro As), handicap -PZ- 1. Trávníček -
DRAK 11 (Parkurklub Děčín), -L*- 1. Vok-
sa - GERD (PCT Bakov), -S*- 1.
Hochman - SAMANTHA 1 (Parkuklub
Děčín), 2. Smrčka - BIBI (JK Třebívlice),
3. Hochman - NILL (Parkuklub Děčín)

Frenštát p. R. 1. 5. Májová cena -ZM-
(8) 1. Vaňková - KORVETA 1 (JK Dover),
-ZM- -4 a 5tiletí (19) 1. Vala - KAMEJKA
(Spolfinn Bruntál),  -Z- děti a jun. (20) 1.
Rusková - GRAND PIN (Epona Jisteb-
ník),  4-5tiletí (21) 1. Blahútová - FELICI-
TA 2 (JK Nové Dvory F-M), ostatní (17) 1.
Firtlová - GALÁN 5 (JK Bukanýr Kužel-
ka), stup. obt. do 110 cm děti a junioři
(18) 1. Kopiš - AMATEUR (Sn.Frenštát
p.R.), ostatní (33) 1. Honč - ÉRA 1 (JK
Mokré Lazce), Májová cena -L**- (22) 1.
Šídlo - SWING (JK Agrostyl Otice), 2.
Honč - ÉRA 1 (JK Mokré Lazce), 3. Šídlo
- ARGENTINA 2 (JK Agrostyl Otice).

Dvoreček 3. - 5. 5. Zlatá podkova -
CNC*- (3) 1. Cipra - DAR CHURY (Pilní-
kov), -BP- (6) 1. Mračková - THÁLIE
(SSCHK Jindř. Hradec), -SN- (11) 1.
Vaněk - SINETAS (Ratibořské Hory),

BBllaahhooppfifieejjeemmee......

MJčO jun. -Z- (5) 1. Mračková - THÁLIE
(SSCHK Jindř. Hradec), pony -Z- (3) 1.
Matějková - ALRASCHID (JK Bety), -SP-
(5) 1. Dokulilová - NUTELA (JS Sokolí),
-Z- (6) 1. Buriánková - LAMBO (Elzet
Bohemia).

Velká Polom 4.5. -Z- děti a junioři
(13) 1. Kožušníková -  LOVETA (JK
Olza), Šilheřovice),  ostatní (27) 1. Holuša
- MONTY 5 (JS Casin Svinov), -ZL- děti a
junioři (18) 1. Ludvík - KAMPA (JK Velká
Polom), ostatní (43) 1. Hlaušek - LÁVA 4
(JK Šilheřovice), -L**- (34) 1. Hlaušek -
LASSY 1 (JK Šilheřovice), 2. J. Hruška -
CORNEL 1, 3. M. Hruška - GRADARCO
(oba JK Opava Kateřinky), -S**- (17) 1.
Ludvík - SUZI (JK Velká Polom). 2. Klus -
COLORADO 1 (JK Dřevěný dvůr Baška),
3. Ludvík - KAMPA ( JK Velká Polom).

Zduchovice 3.-4.5. Junior Channel
Star -ZM- děti (6) 1. Roubíčková - FALKO
10 (Libomyšl), -Z- (24) 1. Šimáčková -
TRACCY (JK Komárno), -ZL- (32) 1.
Zvolská - EL SID (Micky Struhařov), -L*-
(15) 1. Němcová - PRINCESS (Dani
Zbožnice), 2. Zvolská - EL SID (Micky
Struhařov), 3. Adam - ARTUŠ 2 (Adam),
ponyhandicap -ZLP- (19) 1. Řezníčková -
GASTON 11 (JK Mělník), ponyhandicap -
LP- (23) 1. Hrdinová - TARA 8 (Equest),
ponyhandicap -SP- (14) 1. Pavlíková -
CIPÍSEK 1 (Farma Všemily), -Z- (9) 1.
Adam - RIVERA 1 (Adam), -ZL- (23) 1.
Hájková - PREGANUS (Tábor), -L*- (19)
1. Krulichová - NIKOLA 10 (Zduchovice),
2. Homolová - SILVANUS (Lokomotiva
Vršovice), 3. Šimáčková - TRACCY (JK
Komárno), ponyhandicap -LP- (14) 1.
Pavlíková - CIPÍSEK 1 (Farma Všemily),
ponyhandicap -SP- (17) 1. Krulichová -
MARS STAR (Zduchovice), 2. Klímová -
ANETA 7 (Kamenice), 3. Kukrechtová -
JURÁŠ 5 (Equuleus Praha).

Rudná pod Pradědem 3.5. všestran-
nost pony (10) 1. Smékalová - SALINA
(Smékal), -ZK- (11) 1. Osobová - LEON-
TÝNA (JK Amír), -Z- (16) 1. Hatla -
ALVAR (Horse Academy Radimovice).

Zlínská oblast
školila v sobotu 19. dubna v Hulíně roz-
hodčí a pořadatele závodů pod taktov-
kou zkušeného lektora Jaroslava For-
mandla. Informace o novinkách  pravidel
upoutaly pozornost 25 frekventantů.

V závěru J. Formandl nabídl otázku
k zamyšlení přítomných: Čím a jak přilá-
kat nové adepty do jezdeckého spole-
čenství?. Můžete se zamyslet i vy. -jaf-

Trojanovický JK pořádal 25.-26.
dubna první závody v drezurních a sko-
kových soutěžích. Klub je znám tím, že
se prioritně věnuje nejmladší jezdecké
generaci na pony a proto jim také byl
vyhrazen téměř celý sobotní program.

Neděle patřila velkým koním. V nej-
vyšší soutěži -S*- bylo na startu 32 sou-
těžících. Po rozeskakování (13) zvítězil
kateřinský Jiří Hruška na RADEK, dru-
hý byl Rostislav Hlaušek s LASSY ze
Šilheřovic a třetí Rudolf Doležal
s DANIELA 2 z Hřebčína Suchá. -jge-  

V Trojanovicích
nejen pony

V soutěži -L*-  v Trojanovicích zví-
tězil Rudolf Doležal s CARINO AC
Caligula z JK Hřebčín Suchá

Na přehlídku
do Náchoda
V pořadí již 19. přehlídku plemen-

ných koní pořádá Náchodský svaz cho-
vatelů koní. Tentokrát je na programu 1.
června od 10.00 hod. v Náchodě -
Bělovsi (za supermarketem Hypernova).

…jezdci, rozhodčímu a funkcionář Mila-
novi Vítkovi, který 18. května oslaví
sedmdesát let. Stále pracovně aktivní
bývalý ředitel Hřebčína Albertovec
a Národního hřebčína Kladruby nad
Labem, nyní pomáhá s obnovou Hřeb-
čína Albertovec.
... ve stejný den se zařadí mezi šede-
sátníky Miroslav Nákelný. Jeho začát-
ky jsou spjaty s Baníkem Ostrava pod
vedením plk. Jana Havla. V roce 1981
založil JK Bludovice, později se věnoval
i voltiži. Nyní opět připravuje mladé sko-
kové jezdce. 

Vítěz Májové ceny Radek Šídlo
se SWING z JK Agrostyl Otice

Májovka do Otic
V hlavní soutěži Májové ceně

Frenštátu pod Radhoštěm 1. května
se v soutěži st. -L**-   startovalo 22
dvojic. V rozeskakování tří koní
dokončil bez trestných bodů  jen
vítěz Radek Šídlo se SWINGEM
z JK Agrostyl Otice. Oba další jed-
nou chybovali a lepším časem dru-
hý skončil Lubomír Honč na ÉRA 1
z JK Mokré Lazce před opět Rad-
kem Šídlem, tentokrát s ARGENTI-
NOU 2. -jge-

Den Koně 2008 
v hřebčíně Favory
v Benicích se letos koná
24. května od 14.00 hod.

Více na 
www.favory.cz

Foto J. Gebauer

Foto J. Gebauer
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ROCKWELL CONTINUS GRANNUS SHOW STAR LIGHT ON

NOVù :      ·PIâKOVÍ H¤EBCI Z NùMECKA

Stanice hfiebcÛ HOLKENBRINK 
ve spolupráci s René Tebbelem

nabízí své vynikající skokové a drezurní hfiebce
ãesk˘m a slovensk˘m chovatelÛm

www.hengststation-holkenbrink.de

www.hrebcinkonopiste.cz 

Nejvût‰í chov nûmeck˘ch teplokrevníkÛ v âechách 
nabízí konû vynikajících vestfálsk˘ch, hannoversk˘ch 

a hol‰t˘nsk˘ch skokov˘ch a drezurních linií 
ve v‰ech kategoriích. 

45 km od Prahy

V˘hradní zástupce Stanice hfiebcÛ HOLKENBRINK 
pro âechy a Slovensko  

Inseminujeme ãerstv˘m spermatem z Nûmecka 
a zajistíme zápis Va‰í klisny a hfiíbûte do pfiíslu‰né

nûmecké plemenné knihy

Kontakt a objednávky na telefonu 737 707 925, 
e-mail : info@gestuetfranzferdinand.com


