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·ampionát v Hoofddorpu
Evropsky šampionátová zápolení zahájili
skokoví junioři a mladí jezdci. Pro ně bylo ve
dnech 1. - 5. července připraveno mistrovství
v holandském jezdeckém středisku Hoofddorp. To leží nedaleko Amsterodamu na
spojnici mezi Harlemem a letištěm Schiphol.
Z ČR se do Holandska vypravila pětice
juniorů a na místě se k naší výpravě měla
přidat do mladých jezdců hlášená Emma
Augier de Mousac. Ta se však na poslední
chvíli omluvila a tak nás reprezentovali Filip
Doležal (LARAMIS), Nathálie Crnková
(CONGO KING), Jan Zwinger (CARTOUCHE), Michaela Hažmuková (HARLEKIN K)
a Veronika Krátká (TRYOMPH-SPEEDY).
Ve hře o nominaci byla po výkonech
v Hradci Králové i Barbora Tomanová, ale
stáj Dance & Jump se nakonec rozhodla
zůstat u svého původního rozhodnutí
a dokončit starty v týmové soutěži světového seriálu mládeže SIEC (World Youth
Series -WYS).
Český juniorský tým se na ME vypravil
v řadě po třetí. Před rokem 2007 měla juniorská reprezentace více než čtyřicetiletou
týmovou přestávku. Juniorské družstvo
tehdejší ČSSR startovalo na ME naposledy
v roce 1966 v Kodani.
Skutečnost, že se potřetí za sebou
o start na ME ucházelo více jezdců, dokládá kvantitativní nárůst výkonnostně zdatných juniorů. Průběh šampionátu ale potvrdil obavy o úrovni konkurenceschopnosti
naší nastupující jezdecké generace.

Hoofddorph není Praha
Čeští jezdci cestovali do Holandska ve čtyřech
skupinách. Michela Hažmuková a Veronika Krátká
samostatně a přímo, Filip Doležal společně s Nathálií Crnkovou, stejně jako Jan Zwinger, s jednodenní zastávkou v SRN.
Od prvních zájezdů na juniorské šampionáty
v devadesátých letech (Aleš Opatrný a Zuzana
Zelinková - LISABON 1998), měli všichni naši
zodpovědní dostatek možností seznámit se
s obtížností juniorského mistrovství a s podmínkami, které jsou v současnosti na výkonnost
juniorů kladeny. Stejně tak je již známo, že úroveň šampionátu je (alespoň v kvalifikačních
kolech) regionálně přizpůsobena pořadatelské
zemi. Zažili jsme to v loňském roce v Praze.
I tak však byla první tři kola pražského mistrovství nad síly většiny našich dvojic. Dalo se předpokládat, že v srdci světového jezdectví bude
obtížnost šampionátu ještě o kousek větší.
Všechny tyto předpoklady se vrchovatě naplnily.
K prvnímu kolu soutěže juniorů nastoupilo 97
dvojic. Podle standardního šampionátového
modelu byla první kvalifikací soutěž na čas,
v rozpisu deklarovaná do 135 cm. Co znamená
na ME do 135 cm dobře víme. Oxery široké 150
až 160 cm a technicky náročný parkur vyžadující
soustředěný a rutinovaný jezdecký výkon.
Nejlépe z našich si vedla, až do skoku č. 10,
bezchybná Nathálie Crnková na CONGO KING.
Tato jezdkyně, která měla za sebou nejenom
zkušenost ze dvou evropských šampionátů, ale
(Pokračování na str. 2)

Foto J. Gebauer

Vítězem šestého kola Českého skokového
poháru se ve Frenštátě stal Zdeněk Žíla na
PINOT GRIGIO

Memoriál
Zdeňka Fialky
Šesté kolo Českého skokového poháru
se konalo ve dnech 3.- 5. července ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve Frenštátě se jezdí
již 39 roků Cena Radegasta. V minulých
letech ji z pozice hlavní soutěže vyřadila
Velká cena, která musela být připsána
generálnímu sponzorovi ČSP ČSOB. Ani
letos se Radegast nevrátil na nejvyšší post
a hlavní soutěž byla poprvé věnována vzpomínce na našeho dlouholetého přítele Zdeňka Fialku.

Aleš ve Wiener-Neustadtu
Po Opavě se ani na dalším významném
moravském kolbišti neobjevila naše jednička Aleš Opatrný. Ten se možná skutečně
snaží o start na ME ve Windsoru a s QUORUM a TITAN odjel za další evropsky kvalifikační možností na rakouské CSI***. Společně s ním startovali v Rakousku Natálie
Roučková (CHABLIS T, AHORN T), Zuzana Zelinková (QUITO, LA PILOTA), Jaroslav Jindra (CANON PMax) a v amaterské
túře startoval i Milan Severa (BOCELLI van
Paemel)
Aleš se opět neztratil a zvítězil na TITAN
ve čtvrteční kvalifikací na závěrečnou GP
Český tým v Hoofddorpu společně s vedoucím výpravy Petrem Doležalem

(Pokračování na str. 2)
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Šampionát ...
Dokončení ze str. 1
při soutěžích Českého skokového poháru je
úspěšná i v národních parkurech do 150 cm,
však na zbylých čtyřech překážkách nakonec
nasbírala 15 tr. bodů. Nejúspěšnější z našich tak
byl nakonec Filip Doležal na LARAMIS se třemi
lehkými chybami. Tento výkon ale stačil pouze
na 80. místo průběžného pořadí. Veronika Krátká s TRYOMPH SPEEDY dokončila s 16 body,
Michaela Hažmuková na HARLEKIN K s 18
a Jan Zwinger s CARTOUCHE s 24 body.
Svými výkony překvapili především maďarští
jezdci, kteří obsadili první dvě příčky. Mezi 28
bezchybnými dvojicemi prvního kola ale byli
i dva Poláci a jeden jezdec z Turecka.
Po tomto krutém zahajovacím srovnání rozhodl
vedoucí týmu Petr Doležal, že k Poháru národů
postaví čtyři nejlepší ze zahajovacího skákání.
Z týmové čtveřice tak vypadl Jan Zwinger. Sice se
dalo předpokládat, že další dvě kola budou již zcela nad síly Michaely Hažmukové a Veroniky Krátké, ale první kolo ukázalo, že je to vlastně jedno.
České družstvo v prvním kole nasbíralo 56
bodů (V. Krátká 24, M. Hažmuková vyl., Filip
Doležal 16 a Nathálie Crnková 16) a skončilo na
18. místě jako předposlední před Tureckem. To
startovalo ve třech a tým po vyloučení jednoho
svého člena nebyl klasifikován.
Do vedení se dostala Velká Británie z Itálii (0)
těsně sledována Belgičany (4) a Holanďany
společně s polskými a francouzskými juniory (8).
Druhé kolo naši definitivní porážku dokončilo,
když byla ze soutěže vyloučena Veronika Krátká
a Filip Doležal po chybách vzdal.
Na kontě jediných dvou jezdců, kteří dokončili
všechna tři kvalifikační kola Nathálie Crnkové
a Jana Zwingera ale přibyla celá řada trestných
bodů. Čeští reprezentanti se tak s letošním šampionátem rozloučili na 79. místě (N. Crnková 51 bodů) a 80. místě (Jan Zwinger - 64 bodů).

REPORTÁŽE
V třicítce postupujících do finále zůstali dva
smysl a i když chyb bylo velmi mnoho, neměli
Poláci, jeden Turek a maďarskému jezdci unikl
jsme v průběhu všech kol nějaký závažný
postup o jedinou chybu.
karambol. Před šampionátem jsme vlastně
Juniorský týmový titul získali po rozeskakováabsolvovali jediný start, který by se mohl označit
ní (po shodném výsledku 8 tr. bodů) domácí
jako příprava na ME a sice při CSI v LamprechtHolanďané před Itálií. Třetí skončili Francouzi
hausenu. Jinak vše doma, i v rámci ČSP výraz(12). I týmy mladých jezdců se o zlato rozeskaně snazší. Na Evropě bylo pravidlem: pouze
kovaly. Shodně 10 bodů získali nakonec vítězní
pravé oxery na maximálních mírách, všechny
Španělé před Francouzi. Třetí skončila Itálie.
oxery o cca 20-30 cm širší než při našich národV průběhu pátku a soboty tak česká výprava
ních -T- parkurech a technické kursy vyžadující
dějiště šampionátu opustila. Jan Zwinger tak
neustálý cval kupředu, kde každé zaváhání znaještě stihl i frenštátské kolo Českého skokového
mená chybu. Většina našich konkurentů prokapoháru.
zovala obrovský jezdecký přehled a jezdeckou
Smutnější tak byl snad jen slovenský Bronislav
vyspělost, kterou lze získat jenom praxí pro nás
Chudyba, který si na mistrovství skočil pouze
v juniorském věku stále ještě nemyslitelnou.”
jediný skok. Na druhé překážce zahajovacího
Kompletní výsledky naleznete na: www.conparkuru měl hrozivě vyhlížející pád, po kterém
courshoofddorp.nl
zůstal v bezvědomí a musel
Foto J. Gebauer
být s těžkým otřesem mozku
převezen do nemocnice.
Zde byla nejenom slovenská
výprava šokována přístupem
holandských organizátorů
k celému incidentu. Až po
mnohaminutovém naléhání
byli pořadatelé ochotni zajistit převoz B. Chudyby do
nemocnice. K tomu bylo
použito osobního vozu
a sanitka dorazila na místo
až téměř za hodinu. Naštěstí
vše dobře dopadlo a již
v pátek sledoval B. Chudyba
zápolení svých kolegů z tribuny a i kůň FERNET je
v pořádku.
Česká republika zástupce v mladých jezdcích
neměla, protože Emma
Augier de Moussac se na Barbora Tomanová na KOHEN předvedla ve Frenštátě nejhezposlední chvíli omluvila.
čí parkur odpoledne
Mistrem Evropy v juniorech se stala Valentina Isoardi na LUMIERE
D’AIX z Itálie a mezi mladými jezdci si nejcennější kov odnesl Brit Joe
Clayton na SAVEUR.
Dokončení ze str. 1
O šampionátu řekli:
Bohumil Starnovský
a porazil i legendárního Hugo Simona.
„Řekl bych, že technicky
V pátek skončil ve 140 cm na QUORUM třeměli junioři parkury obtížtí. V závěrečné Velké ceně se však na
nější než mladí jezdci.
TITAN neprosadil a skončil s 12 body až na
Potvrdil se předpoklad, že
34. místě. Kvalifikační oprávnění do Anglie
obtížnost bude větší než
tak stále ještě nemá. V GP startovali i další
v loni a byla momentálně
dvojice. Zuzana Zelinková na QUITO dokonzcela nad síly našich
čil také s 12 body na 37. místě. Jaroslav
jezdců. Myslím, že Filip
Jindra na CANON PMax GP nedokončil.
Doležal a Jan Zwinger
Podrobné výsledky z Wiener Neustadtu
jezdili dobře, ale jejich
naleznete na:
koně nemají na takovou
www.reitsportnews.at/MilAk/
soutěž sílu. Z koní patřil
Do Frenštátu tak dorazili opět především
na šampionát pouze Conmoravští jezdci. Startovní listiny pak doplnili
go King, ale Nathálie Crnpředevším jezdci ze Slovenska a v nižších
ková jezdí momentálně
soutěžích i z Polska. Z Čech se k těžším
pod hranicí svých již
soutěžím tentokrát vypravila na Moravu
v minulosti prokázaných
především loňská vítězka Ceny Radegasta
možností.”
Barbora Tomanová, Východočeši Jiří SkřiJan Zwinger st.:
van a Rudolf Doležal a po delší době
„Potvrzuji názor Bohui Kamil Papoušek.
mila Starnovského
Již v páteční zahajovací soutěži ukázala
o obtížnějších parkúdobrou formu Barbora Tomanová, která
rech juniorů. Ti mají jiný
byla jediná bezchybná v rozeskakování
šampionátový model
soutěže -S**- a překonala i druhého Zdeňa jejich zahajovací souka Žílu a PINOT GRIGIO.
těž není přepočítávána
Sobota pro Henšela
na čas. Stavitel parkuru
tak byl postaven před
Sobotní program vyvrcholil Cenou Radeskutečnost, že po prvgasta (-ST**). Té předcházela -S**- na čas,
ním kole měla celá řada
ve které byl nejrychlejší Marek Hentšel na
jezdců
bezchybný
COLUMBIA Auto Sitta (JK Baník Ostrava).
výsledek. Aby došlo
Stejný jezdec byl jedním ze dvou, kterému
k bodovému rozdělení
se na SALWADOR Fitmin podařilo bez chyb
muselo tak být první
absolvovat i závěrečnou Cenu Radegasta.
i druhé pohárové kolo
Jediným, kdo mu cestu za vítězstvím kompliskutečně obtížné. Překoval byl Petr Eim na OSCAR AgramM (Tlusto si myslím, že pro
mačov). V rozeskakování těchto dvou jezdců
syna měl start na ME
byl nakonec Radek Hentšel rychlejší a stal

Memoriál ...
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se tak 39 vítězem tradiční frenštátské soutěže. Třetí místo si odnesla obhájkyně loňské
trofeje Barbora Tomanová na KOHEN.

Šestice pro Istanbul
V rámci sobotního -S**- se konalo i třetí
a závěrečné kvalifikační kolo Světového
seriálu mládeže SIEC (World Youth Series
- WYS). Z vítězství se radoval tým ve složení Barbora Tomanová (COLOMAN), Natálie
Vysušilová (CANADA) a Denisa Bitnerová
(VANESSA 5). Všechny tyto tři jezdkyně se
tak ocitly v širší nominaci pro evropské regionální finále, které je na programu v polovině září v Istanbulu. Společně s nimi je v širší nominaci ještě Lucie Strnadlová, Chiara
Szitášová a Luboš Kozák. Z této šestice
bude vytvořen na konci srpna čtyřčlenný
reprezentační tým, který bude ČR zastupovat v Istanbulu. Podle pravidel soutěže se
finále pojede na totožném parkuru jako
ostatní regionální finále v Americe, další
v Evropě a snad i jinde. Srovnáním výsledků pak bude vyhlášen světový vítězný mládežnický tým.

Jedině Žíla
Nedělní -T**- parkur Velké ceny postavil
místo Zdeňka Fialky Zdeněk Goščík, kterému asistoval Vladimír Hruška. Kurs nebyl
příliš technicky náročný a divákům nabídl
jedno jediné zajímavé místo s distancí
necelých 22 metrů mezi kolmým skokem
(145 cm) a mohutným oxerem (150 - 150
cm). Trojskok začínal nepravým oxerem
a pokračoval dvěma kolmými skoky a dvojskok se vzdáleností 10,70 byl složen z kolmého skoku a oxeru.
Počasí tentokrát frenštátským přálo.
V pátek a sobotu bylo krásně až vedro, ale
v neděli se k Beskydům opět přihnaly bouřkové mraky. Předposlední soutěž musela
být dokonce kvůli silné průtrži na půl hodi-

Před závěrečnou Velkou cenou proběhla na
kolbišti veřejná gratulace našemu stálému
zpravodaji Jiřímu Gebauerovi. Ten 9. 7.
oslavil 70. narozeniny. Ke gratulaci se připojujeme a jeho publicistické práce si velmi
vážíme. Za redakci Jezdce Cyril Neumann
ny přerušena. Nakonec se však počasí
umoudřilo a závěrečný Memoriál Zdeňka
Fialky probíhal i se sluncem. Terén kolbiště
ale byl po intenzivním poledním lijáku měkčí. V průběhu odpoledne ale rychle osychal
a nikdo si nemohl na nic stěžovat.
K vyvrcholení závodů nastoupila dvacítka dvojic. Vedle českých jezdců v ní bylo
i pět Slováků. S postupujícím startovním
polem přibývalo dvojic s chybami a záhy
bylo jasné, že k postupu do finále bude
tentokrát stačit i 8 bodů. Nakonec se nula
podařila pouze Zdeňkovi Žílovi na PINOT
GRIGIO. Jediná chyba byla na kontě pěti

Prohráváme všichni
Česká skoková reprezentace má za
sebou další krutou lekci. Lekci, kterou ale
mnozí předpokládali. V domácím teple
sportovního zákulisí se okamžitě vyrojilo
mnoho úvah, proč tomu tak je. Bylo by ale
nespravedlivé vinit z katastrofálního neúspěchu na juniorském ME samotné jezdce.
Příčin proč se stále nedaří našemu systému vyprodukovat konkurence schopné
dvojice je několik. Pokusím se alespoň
některé pojmenovat. Pozorný čtenář
Jezdce ale oprávněně namítne, že již bylo
vše nejednou vyřčeno.

v ČR ukazuje i po letech snah velkým problémem. Systém hvězd neplní svůj cíl. Na
kolbištích se stále setkáváme s velkými
rozdíly obtížnosti v rámci jedné výkonnostní úrovně. Následným a mnohaletým
evergreenem naší reprezentace je zjišťování, že zahraniční úroveň do 140 cm, je
v konečném efektu obtížnější než národní
-T- parkur. Vnést světovost do těžkých
a středně těžkých národních soutěží je
hlavní úlohou současnosti i přes pravděpodobný pokles výkonnosti mnoha dvojic.

Kvalifikace není nominace

Již jsme si téměř zvykli na argument,
že i neúspěšný šampionátový start je cennou zkušeností. Určitě bude i letos po ME
(a nejenom u juniorské skokové reprezentace) opět použit. Toto klišé sebou pravděpodobně vlečeme z dob komunistického žalářování v socialistickém táboře.
V dobách maximálně jednoho výjezdu
ročně se nedalo příliš vybírat. Dnes žijeme ve svobodné společnosti. Popsaná
situace naší domácí skokové reality o stavu výkonnosti nic nevypovídá. Sbírat zkušenosti konfrontací na mistrovstvích Evropy je ale hazardem. V prvé řadě se
zdravím jezdců a koní, a ve druhé se společnými spolkovými prostředky. K dispozici je celá Evropa plná soutěží.

Mezinárodní jezdecká federace byla po
zkušenostech s narůstajícími počty startujících na šampionátových soutěžích donucena k zavedení systému kvalifikací. Do
jisté míry zcela totožně postupovala již
před lety ČJF se zavedením kvalifikačních
kritérií pro národní šampionáty.
V českém pojetí je však na obou úrovních, jak mezinárodní tak národní, splněná kvalifikace mylně vydávána za důvod
k nominaci. Kvalifikace je ale pouze orientační a velmi hrubé síto, navíc s poměrně
nestejnoměrně velkými otvory. Úroveň
soutěží zůstává regionálně velmi rozdílná
a splnění kvalifikačních kritérií rozhodně
neopravňuje automaticky každou dvojici
k postupu na šampionát. To všechno
musí zodpovědní vědět. Měli by mít
schopnost výkonnost reprezentantů
správně analyzovat a odvahu své rozhodnutí obhájit.

Absence školicího systému
K tomu, aby vše pochopily i zástupy
ambiciózních dvojic snažící se o vysokou
výkonnost, ale chybí vzdělávací systém.
Jezdecká veřejnost nedostává žádné
informace o tom, zda se na své sportovní
cestě ubírá správným směrem. Odbornost
je na domácí scéně zcela ztotožněna
s výkonností. Výpověď o výkonnosti je ale
pokřivena domácí nedůsledností při dosažení evropských standardů obtížnosti.
O institucionalizovaném jezdeckém
školství se nám může stále pouze zdát.
Jeho splnění ale naráží skutečně na mnoho objektivních překážek. Jedinou rychle
se nabízející cestou ke zlepšení stavu naší
výkonnosti, je reorganizace systému soutěží. Na nižších stupních je nezbytný
návrat ke stylovým soutěžím. Na vyšších
pak musíme prokázat sílu a schopnost
k zavedení světových standardů. Takový
systém umožní kvalitní zábavu armádě
rekreačních jezdců a současně poskytne
výkonnostní zrcadlo ambiciózním dvojicím.

Šampionát na zkušenou

Přání je otcem myšlenky
Podléhat klamu o naší výkonnosti se
však stále daří i ve funkcionářských kruzích. Pravdivě si přiznat skličující stav
našich možností je pro většinu zodpovědných nemožné. Stále tak jsou jezdci nemilosrdně a bez systémové podpory vysíláni
do předem prohraných bitev s myšlenkou
„Co kdyby to vyšlo". A přitom by si minimálně tři letošní účastníci ME alespoň
nějakou pomoc zasloužili. Nathálie Crnková, Jan Zwinger a Filip Doležal a jejich
týmy zasluhují uznání za to, že se
i v popsaném systému dokázali probít ke
schopnosti ME absolvovat. Jejich soukromé úsilí je obdivuhodné. Předvedené
výkony nebyly takovou katastrofou, jakou
vyjadřuje bodové hodnocení, ale jinak
plně odrážejí neutěšený stav naší jezdecké současnosti.

Vítězem je Barbora

To vše je úlohou především pro stavitele kurzů. Sjednotit obtížnost soutěží se

Ve světle těchto skutečností je zřejmé,
že nejlépe s letošním juniorským šampionátem naložila Barbora Tomanová. Její tým
nepodlehl nabízejícímu se výkonnostnímu
klamu a do Holandska se vůbec nevydal.
Není pochyb o tom, že by byla výrazně
platnější členkou týmu, než zbylé dvě jezdkyně. Iluzorní by však bylo domnívat se, že
by její výsledek mohl být v evropském kontextu konkurenceschopný.
Cyril Neumann

dvojic a tak se do finále vešli i všichni čtyři
jezdci s osmi body.
Svůj první start v -T-parkuru proměnila
v úspěch a dvojnásobný postup do desítky
nejlepších Barbora Tomanová na CAREFUL
FRANZ JOSEF (8 bodů) a na KOHEN (4
body). S oběma koňmi absolvovala naše
nadějná juniorka suverénně a výkon na
KOHEN patřil k nejhezčím okamžikům odpoledne. Dvakrát se do finále kvalifikoval i Petr
Eim (GENIUS LYSÁK a OSCAR AgramM).
V samotném finále viděli diváci pouze
dvě nuly. Prvním bezchybným výkonem
dokonala úspěšné vystoupení Barbora
Tomanová na CAREFUL FRANZ JOSEF,
která se tak se součtem 8 bodů rázem ocitla v šanci na výborné umístění. S jedinou

chybou se mezi nejlepší zařadila i na
KOHEN. Protože konta ostatních dvojic se
postupně plnila, postupovala tato dvojice
koní stále výše. Nakonec i druhým bezchybným výkonem jasně zvítězil Zdeněk
Žíla a jediný tak ve Frenštátě dokázal porazit Barboru Tomanovou.
Zdeněk Žíla tak frenštátským vítězstvím
poskočil do čtveřice nejlepších v průběžném pořadí ČSP, kde momentálně stále
vede stále Jiří Luža před Petrem Eimem
a Alešem Opatrným.
Juniorský pohár Dance & Jump vyhrála
ve Frenštátu jasně Barbora Tomanová,
která je v průběžném pořadí tohoto seriálu
na 5. místě. Ve vedení je zatím jasně Jan
Zwinger.
C.N.

Není parkur jako parkur
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I ve světě dva perné týdny
Za posledních čtrnáct dní se toho
ve
světovém
sportu
událo
opravdu hodně.
O víkendu 26. 28. června byla
pozornost zaměřena především
na Global Champions Tour do
Monackého knížectví a současně
Velká Británie žila Hicksteadským derby.
Za dva dny na to už naplno zahájil světový
svátek jezdeckého sportu v Cáchách, který
je každoročně přehlídkou toho nejkvalitnějšího, co je ve světě k vidění.

Další dopingové
pohromy
Týden před cášským festivalem oznámila
FEI, že drezurní jezdkyně Isabell Werth
(GER), je až do vyřešení případu diskvalifikována ze všech soutěží. Důvodem je nález
dopingové substance Fluphenazine u jejího
koně WHISPER v soutěži St. Georg 30. května, v rámci CSI Wiesbaden.
Isabell Werth na vysvětlenou uvedla, že
její kůň trpí onemocněním centrálního nervového systému zvaného Shivering Syndrom.
Na jeho léčení použila po domluvě se svým
veterinářem dva týdny před závody humánní
lék Modecate, s předpokladem, že jeho stopy
z organizmu do šesti dnů vyprchají. To se
však nestalo a tento prostředek není jen
medikací, ale patří mezi dopingové látky.
„Je to katastrofa pro jezdectví, ale nemůžeme se špatnou zprávou nechat odradit od
boje za čistotu jezdeckého sportu." prohlásil
prezident Německé federace hrabě Breido zu
Rantzau
Zákaz činnosti postihl i britského olympionika Michaela Whitakera, kvůli nálezu syntetického hormonu altrenogest. Ten byl odhalen minulý měsíc ve francouzském La Baule
u jeho hřebce TACKERAY.

CHIO Cáchy
Drezura
V drezurních soutěžích se představil světový výkvět drezurního ježdění a obavy
domácích, že v jejich královské disciplíně je
očekávají hubené roky, se začínají naplňovat. Po suspendaci Isabell Werth, se ukazuje, že německý mistr Matthias Alexander
Rath má před sebou ještě hodně práce, než
se alespoň přiblíží k umění svojí předchůdkyně. Šestnáctiletý BONAPARTE, ježděný
Heike Kemmer, působí opotřebovaným
dojmem. Desetiletý HERZRUF’S ERBE Ully
Salzgeber musel pro vážné zranění odstoupit a jeho budoucnost je nejistá. DONATHA
S, kterou jezdí Ellen Schulten-Baumer, ale
i koně Nadine Capellmann, nebo Moniky
Theodorescu mají při vší úctě k velkým
vítězstvím daleko.
V týmové soutěži GP, zvítězilo Holandsko 212,256%, druhé s 210,213% skončilo
Německo a třetí Velká Británie získala
205,575%.
V GP jednotlivců byl první vítěz zimního
halového Word Cupu Steffen Peters(USA)
s 11letým RAVEL (Contango) 77,830%,
druhé místo obsadil Hans Peter Minderhoud
(NED) se 14letou EXQUIS NADINE (Partot)72,468% a třetí Alexandra Korelova
(RUS) s 19letým orlovským klusákem
BALAGUR (Raskat) 72,043%.
GPS ovládl znovu Steffen Peters 76,917%,
druhá byla Anky van Grunsven (NED)
s 15letým IPS SALINERO 76,583%, třetí
Hans Peter Minderhoud získal 74.50%.
Steffen Peters triumfoval i v hlavní soutěži
GP KÜR s 85,60% a zdá se, že ho letos
těžko někdo porazí. Druhá, olympijská

vítězka v této disciplíně, Anky van Grunsven
získala 84,50% a na třetím místě její týmový
kolega Hans Peter Minderhoud 80,00%.

Meydan Superliga

Velká cena
Druhým vrcholem skokových soutěží byla
nedělní Velká cena a dá se říci, že obtížností si nezadala s vrcholnými evropskými či
světovými podniky. Do soutěže se kvalifikovalo čtyřicet jezdců a osmnáct nejlepších
postoupilo do druhého kola. Jen čtyři z nich
zůstali v obou bez bodů a ti se rozeskakovali o vítězství.To pro sebe rozhodl nejrychlejší bezchybnou jízdou Denis Lynch (IRL)
s 11letým hanoveránem LANTINUS (Landkönig). O vteřinu pomalejší byla na druhém
místě Australanka Edwina Alexander
s drobným ryzákem ISOVLAS ITOT DU
CHATEAU (Le Tot de Semilly). Smůlu měl
domácí oblíbenec Marcus Ehning se svojí
12letou hnědkou NOLTES KÜCHENGIRL
(Lord Z). V nejrychlejším čase udělal chybu
na posledním skoku a ta ho odsunula na
třetí místo. Čtvrtý skončil Philippe Le Jeune
(BEL) s 11letým hřebcem VIGO D’ARSOUILLES (Nabab de Reve).

Vyprodaný stadion, elektrizující atmosféra
a čtyřicet tisíc diváků, zvědavých především
na to, jak si poradí dopingovými
aférami
decimovaný domácí tým, s nažhavenou
konkurencí v prestižním Poháru národů.
Vzhledem k nabitému cášskému programu
byl na pořadu už ve čtvrtek odpoledne
a druhé kolo se jelo večer za umělého
osvětlení. Parkur Franka Rothenbergera se
zdál pro zúčastněnou konkurenci tentokrát
poměrně jednoduchý. Po letech nebyl do
kurzu zařazen pověstný dvojskok s malými
vodami, o kterém by mohli vyprávět i všichni
naši reprezentanti na MS 2006. Řady byly
většinou na nekonfliktních vzdálenostech
a výšky a šířky skoků, stejně jako čas,
nedělaly většině koní problémy. Přes první
kolo se bez chyby dostalo devatenáct jezdV prestižní Ceně Evropy triumfovala
ců a další tři „tahači" měli jeden za čas. Do
v Superlize úspěšná 23letá Američanka
druhého kola postupovala Francie, HolandAshlee Bond s 12letým holštýnem CADETT
sko, Německo, USA a Švýcarsko s nulou,
7 (Cordelabryere), když v rozeskakování
Švédsko mělo pět, Irsko sedm a Belgie osm
ujela svým soupeřům bezmála o dvě vteřiny.
bodů. Před branami zůstali znovu Italové
Druhá byla Pénélope Leprevost s 9letým
(13) a také Velká Británie (14).
bílým hřebcem MYLORD CARTHAGO*HN
Do druhého kola byly skoky zvýšeny
(Carthago Z) a třetí skončil úřadující mistr
a roztaženy, své udělalo únavné odpolední
světa Jos Lansink (BEL) se švédským hřebvedro, k tomu umělé osvětlení a hned to
cem SPENDER S (Silbersee).
bylo znát. Švédové připsali dalších 33 bodů
a skončili osmí. Propadli doposud bezchybní Švýcaři, inkasovali třicet bodů a to znaV soutěži čtyřspřeží zvítězil 36letý ve
menalo sedmou příčku. Šesté místo obsadiVelké Britanii působící Australan Boyd
la Belgie s celkovými 26 body a dvacet
Exell s celkovým výsledkem 138,17 bodů.
jeden bod stačil na páté místo pro Irsko.
Druhý Holanďan Ijsbrand Chardon nasbíral
Čtvrtí s pěti body skončili tentokrát Američa144,49 a domácí Christoph Sandmann
né, kterým chybovali dva jezdci, a tak nedo153,46 bodů
kázali navázat na vítěznou sérii. Druzí byli
Holanďané ex equo s domácími reprezentanty. Těm skvěle, bez chyby, rozjel druhé
Ve Všestrannosti zvítězili domácí reprekolo Marcus Ehning s 12letým PLOT BLUE
zentanti Andreas Dibowski s 15letým
(Mr. Blue), ale na mladého Philipa Weishanoveránem FRH SERVE WELL (Sherhaupta s 9letou hanoveránkou SOUVENIR
lock Holmes), před Ingrid Klimke
(Stakkato) byl tlak až příliš drtivý. V závěs 12letým FRH BUTTS ABRAXXAS (Heralrečné fázi mu začal padat jeden skok za
dik xx) a třetí byl Dirk Schrade s holštýnem
druhým, k tomu i překročený čas a nakonec
KING ARTUS (King Milford xx).
inkasovali sedmnáct bodů. Když jednou
zaváhal i Carsten-Otto Nagel s 11letou bělkou Corradina (Corrado I), bylo jasné že na
vítězství to nestačí a jen vynikající výkon
Třikrát se hrála ukrajinská hymna na
Meredith Michaels-Beerbaum s jejím drupočest vítězství 29letého rodilého Brazilce
hým koněm CHECKMATE (Contender),
s italským jménem Cassio Rivetti, který od
může zachránit pro Německo alespoň souledna letošního roku startuje za Ukrajinu.
časnou druhou příčku. A Merredith to dokáNarodil se v Sao Paulo a nyní žije v Belgii.
zala, splnila všechna očekávání, prokázala
Pět let ho trénoval Roderigo Pessoa a ješocelové nervy, byla suverénní a bezchybná.
tě WEG v Cáchách 2006 reprezentoval
Skvělé období prožívá
omlazený francouzský
tým. Nedělají chyby, jsou
sebevědomí a až na ekvilibristu Roger-Yves Bosta
je na ně i pěkný pohled.
Ve druhém kole udělal
jedinou chybu poslední
jezdec v době, kdy už
vítězství měli v kapse. Jeli
ve složení: Penelope Leprevost JUBILEE D'OUILLY (Palestro II) 0/0,
Roger-Yves Bost IDEAL
DE LA LOGE (Dollar du
Murier) 12/0, Timothee
Anciaume LAMM DE
FETAN (Fegar Mail) 0/0,
Kevin Staut KRAQUE
BOOM BOIS MARGOT
(Olisco) 0/4. Po triumfu
před čtrnácti dny v Rotterdamu dokázali vyhrát
i nejprestižnější pohár
v Cáchách a skvělou formu prokazovali i v dalších
soutěžích jednotlivců.
Příští kolo je v pátek 17. 7. Svůj první start v Evropě proměnil v Cáchách při Stawag Prize
ve vítězství Brazilec Bernardo Alves na CHUPA CHUP
ve švédském Falsterbo.

Cena Evropy

Spřežení

Military

Oniščenkova posila
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svou rodnou zemi. Kromě vítězství ve dvou
soutěžích malé túry, porazil špičkovou konkurenci ve velmi prestižní Ceně Porýní Vestfálska s 11letým ryzákem CORTAFLEX BILLY BIRR (Animo).

Voltiž
Zástupce v Cáchách jsme měli díky voltiži. V mužské soutěži jednotlivců zvítězil
úspěšný domácí reprezentant Kai Vorberg,
pro druhé místo si dojel, Nicolas Andreani
z Francie a třeti skončil další z Němců
Daniel Kaiser. Náš Lukáš Klouda obsadil
desátou příčku.
Kompletní výsledky celého cášského konkuru naleznete na: www.chioaachen.de

GCT
Monte Carlo
O posledním červnovém víkendu pokračoval v Monackém knížectví pátým kolem
seriál Global Champions Tour. Celkem čtyřicet pět předních světových jezdců se
nechalo nalákat na tučné prémie, které
tento seriál provázejí. Parkur zde stavěl
Němec Frank Rothenberger a přes jeho
nástrahy se v prvním kole dostalo bez chyby devět účastníků. Čtyři z nich zůstali bez
penalizace i po druhém kole a ti se utkali
v rozeskakování. Vítěznou dotaci 95 tisíc
EUR si odváží do USA 38letý Richard
Spooner s holštýnem CRISTALLO (Caretino), druhý skončil Brazilec Alvaro Miranda
de Neto s holandskou klisnou AD PICOLIEN ZELDENRUST (Indoctro) a třetí jeho
krajan Rodrigo Pessoa s nadějným
10letým hanoveránem LET`S FLY (Lordanus). Čtvrté místo zbylo na britského veterána Johna Whitakera se 14letým valachem CASINO (Cavalier).
Seriál pokračuje 10. června v portugalském letovisku Estoril
Výsledky naleznete na www.globalchampionstour.com

Hickstead derby
Sto dvaceti tisíci liber dotované derby
v anglickém Hicksteadu vyhrál domácí William Funnell s běloušem CORTAFLEX
MONDRIAN, když byli jedinou bezchybnou
dvojicí. Současné druhé místo se čtyřmi
body obsadili jeho krajané William Whitaker na ANIMATION spolu s Guy Williamsem na SKIP TWO RAMIRO. Sedmou
příčku s deseti body obsadil druhý z letošního hamburského derby Matthias Granzow (GER) s klisnou ANTIK.
Zahraniční rubriku sestavil Václav
K. Dvořák

Bojkot v Praze
Na kolbišti TJ Žižka Praha se ve dnech
4. - 5. července mělo konat OM Prahy ve
skocích. Avšak zastoupení v kategorii pro
OM měli pouze junioři. Mladí jezdci ani děti
se nesešli v potřebných počtech, senioři se
pak v rámci hromadného protestu všichni
do jednoho odhlásili. Hlavním důvodem
byla špatná organizace závodů a kritika
kursů. Hlavním nešvarem, který jezdce
pobouřil, bylo především komisní a zastaralé dodržování pravidel, které ve svých
důsledcích bylo překážkou kvalitního sportu (nemožnost pohybu více koní po parkuru
a současně umělé urychlování soutěže
překotným pokynem ke startu, vyžadování
startu v sakách, která jezdcům v sobotu
promokla a v následném nedělním vedru
ještě vlhká komplikovala jezdcům jízdy,
apod.). Proto pražští senioři sice absolvovali soutěž -ST-, ale nenechali se klasifikovat v oblastním přeboru. Nejlepší výkon
podala Petra Charvátová na VIGORA 1
(JK Strážiště).

Z DOMOVA

Zduchovický
maraton
Čtyři dny, 3. - 6. července, hostil zduchovický areál hned dva seriály: John Deer a
Junior Channel Star. Vhodné soutěže si tak
našli jak jezdci na pony, tak děti, junioři,
mladí jezdci či senioři. Z tohoto důvodu
sami pořadatelé nazvali akci Zduchovický
maraton. Stavitelem parkurů byl opět všeobecně chválený Zdeněk Krpela. Jezdci měli
možnost vyzkoušet i vodní příkop, na kterém se poměrně často chybovalo, přestože
ho většina koní překonala. V pondělí povrch
prokázal svoji kvalitu, protože počasí ve
Zduchovicích bylo stejné jako v celé ČR a
dvě soutěže pony propršely.
Páteční soutěže vyhovovaly dvojnásobné vítězce Johance Březinové na ZANGLIE (JK Redmill, 100/110 i -ZL-). Ve vyšších se pak dařilo Jiřímu Papouškovi STAKKATA (JO Srnín o. s), kteří vyhráli
nedělní -S**- i -ST**-. V pony soutěžích se
na prvních místech představovaly hlavně
sestry Krulichovy, kdy starší Michaela
vyhrála v sedle MARS STAR (JO La-Boheme Zduchovice) pondělní vrchol pro pony
STPB a její mladší sestra Lucie, těsně druhá v této soutěži, zvítězila v SPA. V obou
případech byla v sedle ponyho TOP DEJA
VUE. Pro juniorské a mladé jezdce byla
vypsána i soutěž -S**-, kterou získala Hana

Mandová s VICART (JS Opatrný Hořovice). Ta porazila v rozeskakování sestry
Krulichovy, když měla sice nejpomalejší
čas z této trojice, ale byla jako jediná bez
chyb. Další závody se ve Zduchovicích
konají 14.-16. 8., kdy bude areál hostit
MČR dětí a juniorů.
-návFoto K. Návojová

Haně Mandové se v sedle VICART o prodlouženém víkendu 4. - 6. srpna dařilo. Nejprve na Trojském ostrově obsadila v nedělním -L*- 5. místo a ve sváteční pondělí
potvrdila formu ve Zduchovicích nejprve 4.
místem v -L**- a následně vítězstvím v -S**-.

REPORTÁŽE

SPORT

Čtyřikrát Opatrný

Pohár pro Kotyzovy

Červnová cena se na Hipodromu v Mostě konala 20.-21. června. Sobotní program
vyvrcholil soutěží -S**-, která se jako nejlepší závěrečná příprava před evropským
šampionátem nejlépe vydařila Filipovi
Doležalovi na LARAMIS (ČJK). V nejrychlejším čase zvítězil před Martinem Matějkou s koňmi LUWEX ADOPLPH MM
a MAIJOR MM (Eggersmann Caro As).
Neděli ale již zcela ovládl Aleš Opatrný.
Ten dal Mostu přednost před Českým skokovým pohárem v Opavě. Na mostecký
hipodrom dorazil s celou řadou koní
a s výjimkou první soutěže, kde nestartoval, zvítězil ve všech zbylých závodech.
Nejprve byl na PIALOTTA první v -L**a v -S**- a potom s QUORUM ovládl i
-ST**- a na KRISTÁLY i závěrečné -T*-.
S výjimkou závěrečné, byly všechny soutěže na čas. Mezi 15 startujícícmi v -ST**byla za Alešem Opatrným na 2., 3. i 4. místě Veronika Macánová s CHAMPAGNE,
CHIN CHIN a POMPÖS (Tecton Most).
V závěrečném -T*- (9 st.) se rozeskakovaly čtyři dvojice. Jediný Aleš zvládl
s nulou. Druhá skončila Veronika Krajníková
na CIKÁDA (Accom Praha) před Martinem
Matějkou s MAIJOR MM (Eggersman Caro
As) a Veronikou Macánovou na POMPÖS.

Kamila a Eva Kotyzovy byly dvě hlavní
postavy 5. dílu Českého drezurního poháru
Chance a.s.. Ten se konaů 4. - 5. července
na závodišti v Pardubicích. Dcera a matka
(JK Stáj Adam Deštné v Orl. horách),
posbíraly celkem jedenáct umístění.
Čtyřikrát se radovaly z výhry. Vždy
zásluhou dcery Kamily. S klisnou ALICE 3
vyhrála obě pohárové soutěže Novice Cup.
Třikrát za ní druhá skončila její matka na
LUKAVA 5. Eva Kotyzová byla úspěšná i v
pohárové soutěži Top Ten Cup. S LITTLE
JOE skončila v sobotu třetí a o den později
přidala ještě druhou příčku.
V sobotu soutěži Top Ten Cup dominoval
Fabrizio Sigismondi (JK Iluze Makotřasy).
Na CHAMBERLEIN vyhrál St. Georg i IM I.
V neděli pak již Sigismondi nestartoval a
uvolnil tak cestu k vítězství soupeřům. V St.
George zvítězila Michaela Habásková se
SAPIENS-K (JK Ronex). V úloze IM I Adéla
Neumannová na EDIE 1 (JC Zájezd).

Veselá Amazonka
Soutěže věnované pouze jezdkyním jsou
již v Kolíně tradicí. V neděli 28. června se
zde soutěžilo jak o titul Amazonka (-S**-),
tak o Amazonečku pro dívky do 18 let (-Z-).
Žen nastoupilo k parkuru -S**- 21 a do
finále deseti dvojic se dostalo šest bezchybných a čtyři jezdkyně s jednou chybou. Bezchybný výkon zopakovala ve finále pouze
Tereza Veselá na GRAF LIVIO (Hůrka Libchavy), a stala se tak Amazionkou pro rok
2009. Amazonečkou je Gabriela Radová
(TOYOTA) z Českých Budějovic, která byla
nejrychlejší v rozeskakování 10 dvojic.
Součástí závodů bylo i druhé kolo Světového seriálu mládeže SIEC (-S**-), ve kterém zvítězil tým ve složení Barbora Tomanová (COLOMAN), Natálie Vysušilová
(FOX ON THE RUN), Denisa Bitnerová
(LAKORA) a Laura Staňková (DOVER) se
součtem 8 tr. bodů.

Balcar na vodě
Pátý ročník Memoriálu Miroslava Balcara
byl vzhledem k množství dešťových srážek, které spadlo na kolbiště v Lounech
přeložen na termín 18.- 19. července.
Foto K. Návojová

Výsledky ČDP DU 03/09 (12) 1. Knoflíček GIDRAN XVII-5 (JK Belcredi Golds) 65,652%, DJ
03/09 (12) 1. Knoflíček - GIDRAN XVII-5 (JK Belcredi Golds) 67,381%, Novice Cup JU 09 (13) 1. K.
Kotyzová - ALICE 3 (JK Stáj Adam) 66,569%, Novice Cup JU 09 (12) 1. K. Kotyzová - ALICE 3 (JK
Stáj Adam) 68,018%, Top Ten Cup St. Georg 09
(11) 1. Sigismondi - CHAMBERLAIN (JK Iluze
Makotřasy) 69,386%, 2. Habásková - SAPIENS-K
(JK Ronex) 68,947%, 3. Jeřábková - CYNTHIA Z
(JO SŠ CHKJ Kladruby n. L.) 65,175%, Top Ten
Cup IM I 09 (9) 1. Sigismondi - CHAMBERLAIN (JK
Iluze Makotřasy) 68,158%, 2. Habásková - SAPIENS-K (JK Ronex) 65,526%, 3. Kotyzová - LITTLE
JOE (JK Stáj Adam) 64,386%, DU 03/09 (6) 1.
Rychtaříková - ANTIK 1 (Stáj Preláta) 64,267%, DJ
03/09 (6) 1. Rychtaříková - ANTIK 1 (Stáj Preláta)
62,619%, Novice Cup JU 09 (13) 1. K. Kotyzová ALICE 3 (JK Stáj Adam) 68,333%, Novice Cup JD
09 (11) 1. 1. K. Kotyzová - ALICE 3 (JK Stáj Adam)
64,865%, Top Ten Cup St. Georg 09 (6) 1. Habásková - SAPIENS K (JK Ronex) 68,684%, 2. E. Kotyzová - LITTLE JOE (JK Stáj Adam) 65,439%, 3.
Jeřábková - CYNTHIA Z (JO SŠ CHKJ Kladruby n.
L.) 64,298%, Top Ten Cup IM I 09 (5) 1. Neumannová - EDIE 1 (JC Zájezd) 67,544%, 2. Habásková
- SAPIENS-K (JK Ronex) 67,018%, 3. E. Kotyzová LITTLE JOE (JK Stáj Adam) 63,421%.

Šampionát po šesté
Přes všechny těžkosti způsobené
povodněmi se podařilo na Moravě uspořádat předposlední kolo Moravského šampionátu mladých koní.

FEDERWEISER ve vodě
Celostátními sdělovacími prostředky proběhla zpráva o utonutí koní v Jeseníku.
Zpravodaj Jezdec zjišťoval podrobnosti
o celém případu a víme, že se jednalo
o pět chladnokrevných koní, které přívalová vlna zaskočila ve stáji, a již nebylo možné je osvobodit.
Ze sportovních stájí postihly záplavy středisko Jana Kubrického v Kuníně a nové středisko v Žilině u Nového Jičína, ve kterém
sídlí Hřebčín H+F a Stanislav Hošák. V obou
střediscích voda napáchala mnoho škod, ale
koně byli včas vyvedeni. Dramatická byla ale
situace v Žilině a hřebec FEDERWEISER byl
vyváděn ze zaplavené stáje již po pás ve
vodě. Nikoho tudíž nepřekvapilo, že na
šestém kole MŠMK byla menší účast.

Sportovní
kalendáﬁ
1.7.
Mělník
ZL-S
13.-15.7. Mělník ZL-ST, D/L-S pouze pony
16.-19.7. Nebanice
A/T
17.-19.7. Ptýrov
S-T MČR
18.7.
Voleveč
ZM-L
18.7.
Mirotice
D/Z-S
18.7.
Plzeň Bory
D/L-T
18.7.
Chřebřany
E/Z-ST
18.7.
Chrastava
ZM-L
18.7.
Jaroměř Josefov
ZM-L
18.7.
Slatiňany
Z-S
18.7.
Janov
ZM-L
18.7.
Olšany
Z-S
18.-19.7. Hradec n. Mor. ZM-ST + pony
18.-19.7. Těšánky
D/Z-T
18.7.
Radslavice
ZM-L
18.7.
Humpolec
ZM-L
18.7.
Houstoň
ZM-S
19.7.
Studenec
ZM-L
Převzato z www.cjf.cz
pořadí pětiletého ročníku je ČT CATANGO
E s J. Malým (Stáj Montana) po Catango Z.
Na závěr startovalo pouze sedm šestiletých koní v -S-. Do rozeskakování postoupilo šest dvojic. Zvítězil jediný bezchybný
GANDHÍ s H. Šindlerem z Dolních Životic.
Moravský šestiletý ročník vede SAURON
(CS) po Silvio II (Tomáš Bajnar - Baník
Ostrava).
Vít Holý

Přesunutý MŠMK
Závěrečné sedmé kolo Moravského
konat v Trojanovicích 10. 7., ale bude
v úterý 14. července od 9.00 hodin.
Finále třetího ročníku bude opět v Trojanovicích a je plánováno na 25.- 26. července. Veškeré podrobnosti naleznete na:
www.konetrojanovice.estranky.cz

KMK na Mělníku
V sobotu 1. července proběhlo na Mělníku
další z kvalifikačních kol Kritéria mladých
koní. Komisař Jan Chýle neměl k hodnocení mnoho koní. Určitě se ale líbil čtyřletý
NĚMEN (po Newton z Pranky po Favory
1167). V soutěži stupně -ZL- skončil na
3. místě s hodnocením 8,1 bodu. Kladně
byla hodnocena i pětiletá VENELA 1 (po
Veneur du Luc 434 z Petardy-K po Przedswit X-68 s. v.), která podle slov Jana Chýleho předvedla v sedle s Janem Bubnem
dosud svůj nejlepší výkon a zaslouženě
zvítězila. V kurzu parkuru měli 5letí i 6letí
koně zařazen vodní příkop. Dobré je, že
pro žádného z mladých koní se tento skok
nestal nepřekonatelným. Další kolo KMK
se konalo 8. července ve Frenštátě pod
Radhoštěm a v Martinicích.
-návFoto K. Návojová

V Třeštině nepršelo

Veronika Krajníková na CIKÁDA (Accom Praha) byla 28. června po jediné chybě třetí v Letní ceně v Martinicích. Dvoukolovou soutěž
-ST**- zvládli nejlépe vítěz Ondřej Zvára GOLDIKA 1 (Arcus Engeneering Czech)
a Ludvík Jandourek - VIGO 1 (Stáj Karsit), kteří jako jediní absolvovali obě kola bez chyb.

Soutěž se jela v Třeštině - Háji a kolbiště
bylo překvapivě ve vynikajícím stavu. Jednalo se snad o jediné místo, kde nepršelo.
Pouze šest čtyřletých dokázalo jít parkur
-ZL- bez chyby, protože toto bylo již na
zvýšeném stupni obtížnosti. Po předposledním kole je na čele průběžného pořadí
GLORION 1 - Veneur du Luc - CS (M.
Hentšel - Baník Ostrava).
První parkur -L- absolvovalo v šampionátu 16 pětiletých a 10 hned bezchybně. Zvítězil CASSAL Oil Team s Rudolfem Doležalem (Hř. Suchá). Po prvních zkušenostech
mladých ročníků poutá největší pozornost
potomstvo hřebce Catango Z. V průběžném

Nejlepší pětiletou klisnou se na Mělníku
stala VENELA 1 s Janem Bubnem

INZERCE

SPORT

Pod Kuňkou
V sobotu 20. června uspořádala JS pod Kunětickou horou
skokové závody. Na vzorně připraveném kolbišti se sešlo celkem 179 dvojic, které změřily
své síly ve skocích od stupně
-ZM- do -S*-. Pořadatelé spolu
s Petrem Švecem připravili pěkné kurzy. Parkur stupně -Z- se
jel i jako mistrovství Východočeské oblasti ve skoku dětí (9
dvojic) a parkur stupně -L*- jako
mistrovství juniorů (15 dvojic).
Přítomen byl i primátor Pardubic
Ing. Jaroslav Deml.
V závěrečném -S*- zvítězila
Markéta Váňová na CIPÍSEK ze
Sportovní stáje Váňa.
-zvěř-

Nová Gabrielka
Pražský jezdecký klub Gabrielka má za sebou generální
rekonstrukci jezdeckých ploch.
Na pracovní jízdárně byl vybudován drenážní systém a starý
jezdecký povrch odstraněn. Jízdárna byla opatřena povrchem
z bílého písku, včetně vlákna
a geotextilie, který dodala společnost La-Bohéme - Zduchovice.
Travnaté kolbiště bylo zapískováno a na Gabrielce se těší, že
tráva pískem proroste a vznikne
kvalitní travnatopísčitý povrch.
Premiéra povrchů proběhne při
hoby pátku 24. července a při
závodech 25. července (-Z-L-).
Vše o soutěžích naleznete na:
www.gabrielka.unas.cz

Jarolím v Bělé
Dvoudenní závody v Bělé
pod Bezdězem v Páterově vyvrcholily 21. června skokem ST**-. Ze startovního pole 14
koní se čtyři dvojice utkaly
o vítězství v rozeskakování. Zvítězil Pavel Jarolím na GREAT
FUN (Stáj Jarolím) před Janem
Chýlem na ROMMEL (Stáj Chýle), Danielem Voksou s JÍVA 2
(PCT Bakov) a Klárou Damborskou s CONTENDER (Equest).

V Trojanovicích
v jednom kole
Oblastní mistrovství severní
Moravy ve skocích pořádaly
v červnu v Trojanovicích.
Nejlepší formu mezi dětmi
(16 start.) měla Simona Dulavová s FIRE VAL (JK Valašsko). Mezi šesti mladšími juniory zvítězila po rozeskakování
Lucia Orlovová na CARIMA (JK
Baník Ostrava). Starší juniory
(5 start.) vyhrála Solková Daniela - JENY (JK Velká Polom)
a mezi mladými jezdci zvítězil
Martin Škuta s PAPILLION
L (Škutová Šárka). Součástí
byla i soutěž družstev. Mezi
pěti týmy byly nejlepší s čistým
kontem po dvou kolech domácí
juniorky (Julie Horáková -

Do odchovny
hříbat přijmeme
hřebečky ČT
roč. 2009.
R. Skřivan,
hřebčín Suchá

tel.: 606 601 101

SAHARA, Kateřina Špačková DURA, Strnadlová - ANOXA)
před dvěma ostravskými družstvy. Trojanovičtí budou v srpnu pořadateli i OM pony.
Již tento víkend (11.-12. 7.)
však budou Trojanovice patřit
pony. Na těchto závodech mají
dvojice ještě stále možnost
plnit kvalifikace na MČR pony.
V neděli pak závody pokračují
soutěžemi koní až do -S**-.
I. Biolková

IDC Prague), 2. Röttgen - RIGOLETTO,
3. Röttgen - ROCHELLE (GER), -SG- (11)
1. Hřebík - CASCAVELLO/COR (JS
Caballo), 2. Brauckmann - PARADISE
(GER), 3. Krupková - SAMET (JS pod
Kunětickou horou), -IM 1- (8) 1. Krupková
- HSENDY (JS pod Kunětickou horou), 2.
Pechová - WELLINGTON (JK Pferdimex
Tlustice), 3. Hřebík - CASCAVELLO/COR
(JS Caballo).
Opřetice 20.6. stupň. obt. do 110 cm
(32) 1. Průša - TANGO 8 (JK Chadeva),
stupň. obt. do 120 cm (66) 1. Potluka -

LAND MASTER (Montana), -L**- (93) 1.
Šoupal - LADISON GEOFIN (Equiteam), 2.
Holíková - DAISY 17 (Zbožnice), 3. Motygin - NIKITA 5 (JK Všetice), stupň. obt. do
130 cm (31) 1. Papoušek K. - LE VOLTR
(Srnín), 2. Šoupal - CORNADA K (Equiteam), 3. Motygin - ZOE DE LIEBRI Z (Všetice), -ZLP- (21) 1. Lešetická - JITŘENKA
(Řitka), -LP- (28) 1. Lešetická - VÍLA (Řitka), MSčO pony děti 8-12 let 1. Hrudková
- FÍK (Mělník), 13-16 let 1. Lešetická JITŘENKA (Řitka), -STPB- 1. Hronová MAXIMO COPILOT (Opatrný Hořovice).

Výsledky
Kunětická hora 20.6. -Z- (51) 1. Tměj
- LABE JAMES CaC Leasing (Suchá), ZL- (54) 1. Petrus - RESNET (JK Sloupnice), -L*- (38) 1. Tošovská - ASTERES
(JPS Vanice), 2. Tvarůžek - SALINA
(Sloupno), 3. Lupinková - SINUHET-K
(NH), -S*- (11) 1. Váňová - CIPÍSEK
(Morašice), 2. Tošovská - ANKARA 2
(Vanice), 3. Malá - TOP GUN (Mala JS),
mVčO děti 1. Tměj - LABE JAMES CaC
Leasing (Suchá), jun. 1. Tošovská ASTERES (JPS Vanice).
Plzeň - Bory 20.6. drezura -DD- (19)
1. Veselíková - KARTANO (DS Veselík), JU- (14) 1. Drozenová - LIMERIK (JK IDC
Prague), 2. Pechmanová - DADAJ (JS
Kolesa) 3. Veselíková - WALISTA (Veselík), -JD- (13) 1. Drozenová - LIMERIK (JK

Vítězné skokové družstvo domácích při oblastním šampionátu
v Trojanovicích společně s Ivetou Biolkovou
Páterov 20.-21.6. -ZM- 4-5letí (28) 1.
Kabátová - VARIO (JS Nesměň), -Z- (78)
1. Bureš - NÁDEJ (Vacek Bělá), -ZL(60) 1. Marešová - SILVER 4 (Vacek
Bělá), -L*- (23) 1. Voksa - VULCANO
(Bakov), 2. Malcová - WALDEMAR (Horse Academy), 3. Voksa - LILOPSVRŽNO (Bakov), -ZL- (19) 1. Kukla JINA 1 (Lysá n.L.), -L**- (33) 1. Chýle MAMIO (Chýle), 2. Stránská - CHEZANO
RATINO C (Sever Liberec), 3. Charvátová - KASKÁDA 2 (Strážiště), -S**- (26) 1.
Kopecká - JUST A MELODY VZ (JK
Poděbrady), 2. Voksa - LILOP-SVRŽNO
(Bakov), 3. Bartošová - LUNA KÁ (JK
Černožice), -ST**- (14) 1. Jarolím - GREAT FUN (jarolím), 2. Chýle - ROMMEL
(Chýle), 3. Voksa - JÍVA 2 (Bakov), 4.
Damborská - CONTENDER (Equest), 5.
Daněk - CIROCO (JK Všetice).
Most 20.-21.6. -Z- (39) 1. Boušková IMAGINATION Audit (JK Ústí n.L.), dvouf.
sk. 110/120 cm (44) 1. Málek - COURAGE (Málek), 2. Vávra - HNĚVSA II (Bořeň
Svinčice), 3. Gahlertová - ORLAN 2 (JK
Louňovice), -L**- (42) 1. Matějka - CALIGULA (Eggersmann Caro As), 2.
Hochman - BALADIN (Děčín), 3. Vokřálová - CARTHAGO 1 (Equus CZ), -S**- (21)
1. Doležal F. - LARAMIS (ČJK), 2. Matějka
- LUWEX ADOLPH MM, 3. Matějka - MAIJOR MM (Eggersmann Caro As), stupň.
obt. do 110 cm (18) 1. Holečková SITAM (Cortys), -L**- (24) 1. Opatrný PIALOTTA (Hořovice), 2. Matějka - CALIGULA (Eggersmann Caro As), 3. Doležal
F. - KENWOOD (ČJK), -S**- (32) 1. Opatrný - PIALOTTA (Hořovice), 2. Matějka NON PLUS ULTRA MM (Eggersmann
Caro As), 3. Opatrný - RITA 94 (Hořovice),
-ST**- (15) 1. Opatrný - QUORUM G
(Hořovice), 2. Macánová - CHAMPAGNE,
3. Macánová - CHIN CHIN, 4. Macánová POMPÖS (Tecton Most), 5. Aschenbrier QUALITA (Židovice), -T*- (9) 1. Opatrný KRISTÁLY (Hořovice), 2. Krajníková CIKÁDA (Accom Praha), 3. Matějka - MAIJOR MM (Eggersmann Caro As), 4. Macánová - POMPÖS (Tecton Most), 5. Opatrný - QUORUM (Hořovice).
Martinice (u Holešova) 27.6. -ZM- 4 a
5letí (9) 1. Labuťová - BLACK JACK-P
(Sport Pravčice), -ZL- (42) 1. Tomaníková
- KORAN (Pravčice), dvouf. sk. 100/110
cm (47) 1. Rydval - DAREBA (JS pod
Hostýnem), -L- (12) 1. Lukšíková - LAMI-

RÁL (Kroměříž), 2. Malý - CATANGO E
(Montana), 3. Dostál - GALÁN (Bochoř).
Kolín 27.-28.6. Amazonka -Z- dívky do
18 let - Amazonečka (20) 1. Radová TOYOTA (Čes. Budějovice), dvouf. sk.
100/110 cm (41) 1. Štecher - RIVOK
(Tupadly), -ZL- (60) 1. Krulichová - MARS
STAR (Zduchovice), -L*- (45) 1. Radová FELICITAS 1 (Čes. Budějovice), 2. Krulichová - NIKOLA 10 (Zduchovice), 3. Čapková - CHESTER (Benátky u Sázavy), -S*
+ finále- (38) 1. Vysušilová - CANADA
(Phyxius), 2. Veselovský - CRYSTAL
(Zámek Vilémov), 3. Vašáková - CAMILLA
2 (Opřetice), -S**+S**- Světový seriál mládeže SIEC (4 družstva) 1. Tomanová COLOMAN, Vysušilová - FOX ON THE
RUN, Bittnerová - LAKORA, Staňková DOVER, dvouf. sk. 100/110 cm (38) 1.
Fiala - ALEX (Nechanice), -ZL- (56) 1.
Radová - CAITANO (Čes. Budějovice), L**- (34) 1. Holíková - DAISY (Dani Zbožnice), 2. Malcová - WALDEMAR (Horse
Academy), 3. Vojtková - CLEO (Gestüt
Murhof), -S**- (21) pouze jezdkyně 1.
Veselá - GRAF LIVIO (Libchavy), 2. Holíková - FABIENNE 1 (Dani Zbožnice), 3.
Vojtková - CLEO (Gestüt Murhof).
Martinice 26.-28.6. -Z- (67) 1. Rothová
- ALMA 3 ( Lány - Vašírov o.s), dvouf. sk.
110/120 cm (73) 1. Kotalík - GERRY 2
(Stáj Dita Opalice), -L**- (40) 1. Mikulková
- LEANDRA KARSIT (Stáj Karsit), 2. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš), 3. Zvára LARENZO (Arcus Engeneering Czech),
stup. obt. do 130 cm (30) 1. Pařenica TOZEPPE, 2. Pařenica - CALLEDA (Audit
Sulice), 3. Drahota - COCA COLA CTJ
(JK Artemis), -ZL- (44) 1. Brdlíková IRLANDA (ČJK), stup. obt. do 115 cm
(55) 1. Kotalík - VALS (Stáj Dita Opalice), L**- (68) 1. K. Papoušek - POCTA 1 (JO
Srnín o.s), 2. Malák - KASHNIR/CASANDRO (JK Všetice), 3.K.MestenhauserováQUEREN (JK Mělník), -S**- (62) 1. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš), 2. Luža RONALDO-S (JS Schneider), 3. Z. Hruška
- CALATA (Hruška), -L**- (36) 1. Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník), 2. K.
Papoušek - CAVALET (JO Srnín o.s), 3.
Luža - ELISE-S (JS Schneider), -S**- (32)
1. K. Papoušek - BAXTER (JO Srnín o.s),
2. Drahota - COCA COLA CTJ (JK Artemis), 3. K. Papoušek - CAVALET(JO Srnín
o.s), -ST**- (31) 1. Zvára - GOLDIKA 1
(Arcus Engeneering Czech), 2. Jandourek
- VIGO 1 (Stáj Karsit), 3. Krajníková CIKÁDA (Stáj Accom Praha).
Děpoltovice 27. 6. -ZM- děti 1. Hüttnerová - PRINCEZNA 9 (JS Gabrielka), -ZM4 a 5 letí 1. rokem 1. Štorkán - FINLANDIA

Při jezdeckém dni ve Slatiňanech 27. června vystoupila i mětská jízdní policie Ostrava, která má ve svých stájích starokladrubské vraníky
2 (Pegas Děpoltovice), -Z- 1. Štefánská DAF (JK Toužim), dvouf. sk. 110/120 cm
1. Lahodná - LADY (Pegas Děpoltovice), L**- 1. Donthová - RESKÁTOR DONTH
(Stáj Donthová), 2. Křivancová - RESKÁTOR 1 (Pegas Děpoltovice), 3. Studničková - CARCASONNE (Slzavé Údolí), S**- 1. Matějka - NON PLUS ULTRA MM,
2. Matějka - MAIJOR MM (Eggersmann
Caro As), 3. Křivancová - FARAON
(Pegas Děpoltovice), -ST**- 1. Křivancová
- FARAON (Pegas Děpoltovice), 2. Zahoř
- TIBETA (Zahoř), 3. Štorkán - NINA 2
(Pegas Děpoltovice).
Mělník 1.7. -ZL- 4leté klisny (6) 1.
Vondráček - ANKY (Vondráček), -ZL- 4letí
hřebce- (5) 1. Hladík - CARLETTO(JS
DDM Praha), -L*- 5leté klisny (6) 1. Buben
- VENELA 1 (Stáj Buben), 2. Yakusha CASANDRA 2 (JK Všemily), 3. Mestenhauserová - BONSAY (JK Mělník), -L*5letí hřebci (4) 1. Navrátil - LANDINI ZH
(TJ Sokol hřebčinec Písek), 2. Nágr COLONEL (JS Mariánské Lázně), 3.
Navrátil - PRZEDSWIT LIONEL (TJ Sokol
hřebčinec Písek), -S*- 6letí (5) 1. Vondráček -ARIDA (Vondráček), 2. Nágr JAMES (JS Mariánské Lázně), 3. Nágr DAHLIA VAN ROSSEMHOF (JS Mariánské Lázně).
Frenštát pod Radhoštěm 3.-5.7. ČSP
dvouf. sk. 115/120 cm (62) 1. Cieslar BAGIER (POL), dvouf. sk. 125/135 cm
(67) 1. Hruška - BALOUBET S SON (Opa-

va), 2. Skřivan - KALLISTO (Manon), 3.
Fialka - AL CAMPO (Mustang), -S**- (41)
1. Tomanová - CAREFUL FRANZ JOSEF
(Dance & Jump), 2. Žíla - PINOT GRIGIO
(Mustang), 3. Mackovjak - CHELLAN
(SVK), -L**- (61) 1. Šulek - GRACIA, 2.
Šulek - GRANDA R (SVK), 3. Měrková VELVET 2 (Sobotín), -S**- (64) 1. Hentšel
- COLUMBIA Auto Sitta (Baník Ostrava),
2. Strnadlová - ATLANTA (Trojanovice), 3.
Vysušilová - FOX ON THE RUN (Phyxius), -ST**- (33) 1. Hentšel - SALWADOR
Fitmin (Baník Ostrava), 2. Eim - OSCAR
AgramM (Tlumačov), 3. Tomanová KOHEN (Dance&Jump), 4. Šulek - WAVO
PROFIT (SVK), 5. Žíla - PINOT GRIGIO
(Mustang), -L**- (58) 1. Tomanová COLOMAN (Dance & Jump), 2. Zwinger SISI 5 (Mustang Lučina), 3. Perníčková JASNOST (Heroutice), -S**- (63) 1. Kuba OUTSIDER DE (Kentaur), 2. Fialka - AL
CAMPO (Mustang Lučina), 3. Šulek DARIA (SVK), Velká cena -T**- + finále
(20) 1. Žíla - PINOT GRIGIO (Mustang
Lučina), 2. Tomanová - CAREFUL FRANZ
JOSEF, 3. Tomanová - KOHEN (Dance &
Jump), 4. Mackovjak - CHELLAN (SVK),
5. Šulek - WAVO PROFIT (SVK).
Zduchovice 3-6.7. dvouf.sk. 100/110
cm (50)1. Březinová - ZANGLIE (JK Redmill), -ZL- (55) 1. Březinová - ZANGLIE
(JK Redmill), -L**- (27) 1. Švec - ARIANDA 1, (JS Mar. Lázně), 2. Mayer COLETTE (JS Ohrazenice), 3. Švec -

ANTARKTIDA (JS Mar. Lázně), -S*- (14)
1. Mayer - CONSTANZE (JS Ohrazenice),
2. M. Krulichová - LORETTA (JO Zduchovice), 3. Majerčík - GENTLEMAN (JK
Jindř. Hradec), -ZL- (24) 1. Hassová HARMONIE 2 (TJ JO Nisa Jablonec), L**- (33) 1. Homolová - SILVANUS (TJ
Vršovice), 2. Hassová - CONDÉ (TJ JO
Nisa Jablonec), 3. Weagová - ABC CATARO WEPOL (JK Flamenco Sloupno), S**- (29) 1. J. Papoušek - STAKKATA
(JO Srnín o.s), 2. Přikrylová - LEONA 4
(Stáj Derby), 3. J. Papoušek - CARANO-T
(JO Srnín o.s), -ST**- (12) 1. Papoušek STAKKATA (JO Srnín o.s), 2. Motygin CORAGGIO 1 (JK Všetice), 3. Polák RIVIERA B (JK Hapax o.s), dvouf. sk.
100/110 cm (22) 1. Váňová-ARAK(JS
Equitana), -ZL- (33) 1. L. Krulichová NIKOLA 10 (JO Zduchovice), -L**- (17) 1.
Šůchová - URIEL (JK Bernartice), 2. M.
Krulichová - LORETTA (JO Zduchovice),
3. M. Krulichová - NIGHTFEVER (JO Zduchovice), -ZLP na styl- (7) 1. Kukrechtová
- FORREST (JK Equuelus Praha), -LP(22) 1. Boháčová - TARA 16 (JS Delta), 2.
Březinová - WISCHIBO (JK Redmill), 3.
Halíková - ARKOS (MHM), -SPB- (11) 1.
Boháčová - TARA 16 (JS Delta), -ZL- (19)
1. Heroldová - WILLIAM 1 (JK Bernartice),
-L**- (34) 1. Přikrylová - LEONA 4 (Stáj
Derby), 2. Klímová - CASSANDRA Z (JO
Srnín o.s), 3. Hronová - GASTON (JS
Opatrný Hořovice), -S**- (22) 1. Mandová
- VICART (JS Opatrný Hořovice), 2. M.
Krulichová - LORETTA (JO La-Boheme
Zduchovice), 3. L. Krulichová - NIKOLA
10 (JO La-Boheme Zduchovice), -LP- (26)
1. Hrudková - VIKI 3 (JK Mělník), -SPA(28) 1. L. Krulichová - TOP DEJA VUE, 2.
M. Krulichová - MARS STAR (JO Zduchovice), 3. J. Březinová - WISCHIBO(JK
Redmill), -STPB- (17) 1. Krulichová MARS STAR (JO La-Boheme Zduchovice), 2. Miletínová - LORINO (JK Heroutice), 3. L. Krulichová - TOP DEJA VUE
(JO Zduchovice).
Praha 4.-5.7. post. obt. do 110 cm
(18) 1. Vítek - FRANCZESKA (JK Delta), ZL- (44) 1. Vondráček - KIRA 1 (Vondráček), -L*- (27) 1. Vojtková - FOR LOVE
(Melichar), 2. Hůlka - ACOR (TJ Vršovice),
3. Vondráček - ISAR (Vondráček), OM jun.
-L*- (8) 1. Vojtková - FOR LOVE (Melichar), -S*- (29) 1. Vondráček - ARGON 1
(Vondráček), 2. Charvátová - VIGORA 1
(Strážiště), 3. Vondráčková - CONSTANCE (Vondráček), -ST*- (18) 1. Charvátová
- VIGORA 1 (Strážiště), 2. Vondráček ARGON 1 (Vondráček), 3. Jarolím - GREAT FUN (Jarolím).
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