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Letní týden od 13. do 18. července nebyl v jezdeckém sportu určitě určen pro dovolenou.
Deset českých dětí, juniorů a mladých jezdců startovalo na ME v Haras de Jardy, čtyřspřeží
hřebčína Favory Benice nás zastupovalo na největším evropském mítinku CHIO Aachen
a v Martinicích byl uspořádán seniorský skokový šampionát.

Championnats d’Europe Jardy
Desítka pro Francii
Z původně ohlášené dvanáctky nominovaných pro ME v Jardy, které leží na předměstí Paříže nedaleko zámku ve Versailles, se omluvila z dětského týmu Kateřina
Málková a z týmu juniorů Michaela Krulichová. Do Francie se tak vydaly tyto dvojice: V týmu dětí Adéla Půlpánová (LA
GABANA), Tina Šalková (FATIMA 7), Nicole Grünthalová (NIAGARA LA JUST)
a Lucie Přikrylová (LEONA 4), v týmu ju-

niorů pak Barbora Tomanová (INSUL
TECH CLARK), Jan Zwinger (AL CAMPO),
Chiara Szitášová (LANZOR 2) a Lucie Strnadlová (ATLANTA 12). Naši reprezentaci
uzavírali dva mladí jezdci; Nathalie Crnková (CONGO KING AgramM) a Filip Doležal
(FOLLOW ME/PIKEUR FELICE).

Přeplněných pět dní
Protože francouzští pořadatelé uspořádali šampionát hned tří věkových kategorií
současně, byl program od prvního dne přeplněn. V úterý absolvovali naši jezdci seznámení s kolbištěm „warm
up", které již standardně
nahrazuje zahajovací
skákání a od středy
14. července se již skákalo naostro. Každý den
od 8:00 hodin, ve čtvrtek
dokonce již od 7:30.
V kategorii dětí bylo na
počátku 81 dvojic, juniorů bylo 103 a mladých
jezdců bylo v Jardy 73.

Mokré zahájení
Děti program zahajovaly ve středu v 8:00
a své první kolo měli ten
den i junioři. Děti soutěžily na výškách 120 cm
a závěrečný finálový parkur byl 130 cm, junioři
zahajovali na výšce 135
cm, následovala dvě
kola 140 cm a stejné
výšky byly skoky ve finále. Mladí jezdci pak
zahájili na výšce 145 cm
a pak je již čekalo pouze
skákání 150 cm vysoké.
Dětské první kolo bylo
hodnoceno klasicky
a na čas a podle očekávání se s ním nejlépe
vyrovnala Adéla Půlpánová, která skončila
Barbora Tomanová na CLARK se jediná za ČR probojovala do bez trestných bodů na
finále ME v Haras de Jardy, ve kterém skončila na 13. místě
(Pokračování na str. 2)

Polák Lukasz Koza (EIBISCH II - Mustang
Lučina) korunoval hned první rok svého
angažmá v ČR vítězstvím v seniorském
šampionátu v Martinicích

MČR Martinice
Skokových čtrnáct dní
Martiničtí pořadatelé zahájili mistrovský
měsíc téměř 14 dny skokových závodů. Od
1. do 4. července byl na programu Memoriál
Jana Papouška, který se stal nejenom pro
seniory závěrečnou zkouškou před národním
šampionátem, ale i pro několik účastníků ME
v Jardy tečkou za přípravou na ME.

Zkouška před Jardy
Sobotní start se povedl především Nathalii
Crnkové, která po nevydařené Velké ceně
Litomyšle potřebovala před evropským šampionátem nějaké povzbuzení. Tato mladá
jezdkyně ovládla v Martinicích první vrchol
závodů a v sobotním -ST**- se s oběma svými koňmi (CONGO KING AgramM
a UMBERTO Gain) probojovala do rozeskakování. Na CONGO pak byla i mezi bezchybnými nejrychlejší a v soutěži zvítězila.
V nedělním vyvrcholení - dvoukolovém
Memoriálu (-ST**- + 8 skoků 150 cm) si ještě
CONGO KING dobře vedl v -ST- (4 body).
Naopak junior Jan Zwinger na AL CAMPO
zvládl obě kola Memoriálu po jedné chybě,
ale součet 8 bodů mu v konkurenci 64 dvojic!! stačil jen na 14. místo.
(Pokračování na str. 3)

SPORT

ZE ZAHRANIČÍ

ME Jardy
Dokončení ze str. 1
8. místě. Všechny další tři účastnice této
kategorie pak vstoupily do soutěže s jednou chybou a to stačilo na umístění okolo
50. místa.
Dekorování si po prvém kole užil i junior
Jan Zwinger. Ten měl dokonce pátý nejrychlejší čas mezi 31 bezchybnými dvojicemi. Barbora Tomanová inkasovala bod za
překročený čas a ten ji odsunul až na 37.
příčku. Chiara Szitášová a Lucie Přikrylová
za výkon 8 a 9 bodů již byly až v deváté
desítce.
Veškerou další středeční pozornost na
sebe ale strhlo počasí. V průběhu odpoledne se přes hřebčín v Jardy přehnala dvouhodinová průtrž mračen. A tak zatímco
v ČR jsme zažívali tropické léto, pořadatelé
a všichni jezdci v Jardy bojovali se záplavou. Ta proměnila kolbiště i všechny okolní
plochy v jedno veliké jezero. Program byl
přerušen a tím začal pro ME jen těžko uvěřitelný chaos, který pokračoval i v dalších
dnech. Vše odnesli nejvíce junioři.

Adélka bez finále
Mladí jezdci tak zahájili až ve čtvrtek
a jejich první kolo bylo již honební. Nathálie
Crnková šla sice čistě, ale i tak ji přeskočilo 11 rychlejších dvojic s chybami. Čas
87,41 tak stačil až na 31. místo. Nedařilo
se Filipovi Doležalovi, který po čtyřech chybách téměř uzavíral výsledkovou listinu. Ve
stáji Doležalových pak vyhodnotili nastalou
situaci a ještě večer z Jardy odcestovali.
Šampionát pak pokračoval týmovou soutěží dětí. První kolo Poháru národů pak
měli mít na programu i junioři. Soutěž dětských týmů nám bohužel připravila první
velké zklamání. Naše děti skončily v konkurenci 15 celků na předposledním místě.
Jakkoliv bylo takové srovnání s výkonností
zbytku Evropy trpké, největší smutek zavládl ve stáji Miroslava Půlpána. Ta se přípravě na ME věnovala nejvíce a i první dvě
bezchybná kola naznačila, že Adéla Půlpá-

Jan Zwinger - AL CAMPO

Juniorská zkouška nervů

Francouzsky ležérní průběh čtvrtečního
odpoledne však stále jasněji naznačoval,
že první juniorské kolo se stihne jen velmi
obtížně. Zahájení druhé týmové soutěže
tak bylo stále odkládáno a až někdy okolo
15.00 hodin bylo oznámeno, že juniorská
družstva přijdou na řadu až v pátek.
A tak páteční program zahájili týmovou
soutěží mladí jezdci. Tuto kategorii již na
evropských šampionátech nikdo nešetří.
Seniorství je již velmi
blízko. V Jardy stál
ve druhém a třetím
kole parkur s obtížností, která není
obvyklá v Pohárech
národů ani na středoevropských CSIO.
Z tohoto pohledu je
nutné hodnotit inkasovaných 13 a 20 tr.
bodů dvojicí Nathálie
Crnková a CONGO
KING. Celkově se
tak naše tradiční
účastnice evropských šampionátů
umístila na 51. místě. Bohužel není prostor popsat, jaký jezdecký festival ve
druhém kole rozehráli jezdci Holandska, Švédska a především Německa,
kteří získali titul po
V závěrečné poslední příležitosti se Adéla Půlpánová na LA GABA- tom, co ve druhém
NA umístila na 8. místě a přijala gratulaci od prezidenta francouz- kole měli dokonce
trojitou nulu.
ské federace Piera Duranda
nová na LA GABANA směřuje do finále.
Ještě poslední čtyři skoky před koncem
třetí kvalifikace to vypadalo dobře a dvojice
měla stále čisté konto. Postup do finále
zajišťovalo 8 tr. bodů. Na posledních čtyřech skocích však naše největší želízko
v dětském ohni bohužel inkasovalo 12 tr.
bodů a první sen o finále se rozplynul.

Hra o finále
A pak již bylo na programu tolikrát odložené první kolo junirských týmů. Z pohledu
parkuru mladých jezdců se juniorský kurs
nemusel jevit tak těžký. Skutečností však
bylo, že stavitel trati Frédéric Cottier připravil juniorům technicky natolik náročný parkur, že jeho sledování připomínalo spíše

drezurní úlohu. Česká ambice byla jasná.
V týmové soutěži obstát s co největší ctí,
v kvalifikaci jednotlivců pak získat dva
postupy do finále. Těm jsme věřili u Barbory Tomanové a Jan Zwingera.
Chiara Szitášová a LANZOR zvládli obě
kola za 13 a 17 bodů. Příjemným překvapením bylo předvedení Lucie Strnadlové
na ATLANTA, ta první kolo absolvovala
lehce a bez technických komplikací s
9 body. Bohužel ATLANTA se následující
den již pro zdravotní indispozici třetí kvalifikace nezúčastnila.
Barbora Tomanová na CLARK zvládla
poprvé kurs přejít s chybou a opět bodem
za čas. V sobotu pak obstála v soutěži nervů a při třetím kole již neinkasovala. Celkový výsledek 6 bodů z prvých třech kol pak
zajistil dvojici účast ve finále. Tam naše
jezdkyně postoupila z 21. přičky.
Druhého černého Petra si tak po
A. Půlpánové vytáhl v Jardy Jan Zwinger. Po zahajovací nule inkasoval na
parkuru týmové soutěže nejprve 9 a pak
8 bodů. Dvojice působila na parkuru velmi dobře. AL CAMPO předvedl dvakrát
výborný parkur. Bohužel se na takto těžkém kursu naplno projevil handicap
nezkušennosti. Pro teprve osmiletého
koně byla taková soutěž velmi těžká
a mít ještě rok k dobru, bylo by vše jistě
úplně jiné. Bohužel 18letý Jan Zwinger již
čas nemá a za rok se již bude měřit ve
zcela jiné obtížnosti. Smutné 53. místo.
A opět zde bylo strhující finále týmové
soutěže i s rozeskakováním nakonec vítězného Německa s Holanďany, které jen
potvrdilo odstup jezdecky vyspělých zemí
od úrovně ve východní Evropě, kam bohužel stále patří i ČR.

A ještě výše
A tak se v české stáji v sobotu večer
balilo a většina členů našeho týmu se
vydala na cestu domů. Česká finálová
ambice byla naplněna pouze na 30%
a zbytek českých fanoušků držel palce již
pouze stáji Dance and Jump.
Barbora Tomanová a CLARK jejich srdce potěšila. Čtvrté a zase velmi technicky
náročné kolo dokončila opět pouze s
5 body. V posledním parkuru, který byl již
postaven s ohledem na délku soutěže
snadněji, završila naše jezdkyně své
vystoupení v Jardy s nulou. Celkově tak
vystoupala na konečnou 13. příčku a to je
po deseti letech od triumfu Aleše Opatrného nejlepší české umistění.
Kompletní výsledky z ME Jardy naleznete na www.jumping-europeanchampionship-jardy2010.ffe.com

Bez prostoru to nepůjde
Šampionát v Jardy opět naplno odhalil
rozdíl mezi úrovní tradičních zemí a zbytku Evropy. Je příznačné, že ve všech
finále se ze zemí bývalé východní Evropy
dokázala prosadit jen hrstka jezdců. Nejvíce finálové účasti bylo u dětí (2x HUN,
1x POL a 1x SLO), V juniorech to byla
pouze naše Barbora Tomanová a v mladých jezdcích osamocený zástupce
Rumunska.
Nemá žádný smysl poukazovat na
všechny objektivní důvody, které k rozdílnosti ve výkonností vedou. Snad jen jediný poznatek. Viditelným handicapem
českých jezdců a koní byl nedostatek
zkušenností s parkury stavěnými na velkých kolbištích. V Jardy se soutěžilo na
prostoru 118 x 70 m. Distance a řady na
takovém prostoru jsou zcela jiné než ty,
které známe z našich kolbišť. Jezdí se
dopředu. Kdo nedokáže udržet koně ve
shromáždění a současně v tempu, nemá
šanci. Všechny zádrže směřují vpřed
a každá změna rytmu je většinou
potrestána. Bez velkých kolbišť se neobejdeme.
Cyril Neumann
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MČR Martinice
Dokončení ze str. 1

MAGIC BOY je zpět
Memoriál Jana Papouška byl návratem
koně MAGIC BOY na českou jezdeckou scénu. Toho si pamatujeme především v sedle
s Robertem Chelbergem. Na sklonku minulého roku se do Čech vrátil po několika letech.
Nyní byl zakoupen JS Zájezd a v jeho sedle
budeme nyní vídat Jana Studničku. První ostrý start se dvojici vydařil skvěle a po dvou
nulách a rozeskakování čtyř bezchybných
dvojic si MAGIC BOY i Jan Studnička připsali
na své konto krásné vítězství.
Soutěžení v Martinicích ale pokračovalo
i po Memoriálu a hned 6. července bylo na
programu kvalifikační kolo Českého šampionátu mladých koní, 7. KMK a o víkendu
10.-11. července zde vyvrcholila kvalifikace
seriálu Mercedes Benz Jump Tour (-S**- + 8
skoků do 140 cm).

Mistrovství ČR
Vlastní mistrovství se jezdilo o víkendu 16.-18.
července. Stavitelem parkurů byl Zdeněk
Krpela, kterému vydatně pomáhal technický
delegát Jan Šíma. Páteční soutěže probíhaly
za tropického vedra, v sobotu se objevily
mráčky, teplota poklesla a bylo vcelku příjemně. V noci na neděli se spustil vytrvalý déšť.
Naštěstí se počasí umoudřilo, sice se ochladilo, ale pro koně to bylo jistě příjemnější.

Soutěž družstev
Vyrovnaný souboj byl ve dvoudenní týmové
soutěži (dvakrát S**). S čistým kontem zůstala
po druhém kole dvě družstva a tak se rozhodovalo v rozeskakování. Úspěšnější byl první západočeský tým ve složení Jaroslav Jindra - TIMPEX CENT (0/0/0), Jan Štětina - VERY EASY
S (4/0/0), Jiří Luža - LAND REBEL S (0/0/5)
a Luděk Smaha - EROS 4 (0/4/16). Druhá příčka
patřila obhájcům loňského zlata Severní Morava
1 před družstvem Střední Čechy 1.

Mladí jezdci
Pro zlatou medaili si z Litomyšle přijela
Petra Skřivanová se šikovnou vestfálskou
klisnou ODYSSEA (Coleur Rubin) která jako
jediná překonala všechna tři kola
(S**/S**/ST**) bez chyby. O dalších dvou
medailích muselo rozhodnout rozeskakování
mezi třemi dvanáctibodovými dvojicemi. Zde
byl nejůspěšnější Matěj Kotalík ze Stáje Dita
Opalice s 8letou CLASIC WAY (Catango Z)
se čtyřmi body. Třetí skončila Michaela Krulichová ze Zduchovic s bavorskou klisnou
LORETTA 2 (Lord Inci Pit), která chybovala
dvakrát. Na nevděčné čtvrté příčce zůstala
po třech chybách heroutická Jana Perníčková s 8letou JASNOST (Catango Z).

Ženy
Ženská soutěž měla suverénní vítězku
v Petře Charvátové s 12letou tmavou hnědkou VIGORA 1 (Cherson-1) z Jezdecké stáje
Strážiště, která v žádném ze tří kol
(S**/ST**/ST**) ani jednou nezaváhala. Za ní
se po třetím kole srovnalo se čtyřmi body
hned pět adeptek o stupně vítězů. První se
rozeskakovala Veronika Macánová s velmi
nadějným 9letým holštýnským běloušem
CHIN CHIN (Colman). Jela rychle, nic
neschodila a riskantním zkrácením trati dostala ostatní soupeřky pod tlak – 0/ 46,27. Po ní
šla Veronika Krajníková s belgickou klisnou
ALCAPONE DE VANTA. Té se tolik nedařilo.
Shodila dva skoky a čas měla ze všech nejpomalejší. Velmi rychle šla Lenka Matunová
s figurantním, už 14letým hřebcem ORIDO
SUPRACHOR (Rock’n Roll). Bez chyby a čas
měla o osm setin rychlejší než Veronika
Macánová – 0/46,19. Ještě rychlejší byla
Kateřina Veselovská z JK Hřebčín Suchá
s bělkou AVENA 1 (Ermitaž), bohužel za cenu
jednoho shození 4/42,20. Nejrychlejší rozeskakování předvedla Lenka Gladišová
s 9letým vraníkem IRRAS (Arras). Čas 39,43
byl fantastický, ale bohužel hned dvě chyby.
Medailové příčky za Petrou Charvátovou tedy
obsadily Lenka Matunová a Veronika Macánová. Čtvrtá byla Kateřina Veselovská, pátá
Lenka Gladišová a šestá Veronika Krajníková.

Senioři
Obhájce loňského titulu Jiří Papoušek
s 9letým ryzákem HELP odstoupil už ve druhém kole a tak mělo před posledním parkurem tříkolové soutěže (ST**a dvakrát T**)
naději na medailová umístění pět dvojic.
S dvanácti body nastupoval Václav Studnička
z Jezdeckého centra Zájezd s 16letým ryzákem KONVENT (Kontur Parma). Parkur se
mu však příliš nepovedl a inkasoval dalších
třináct. Osm bodů si přivezl Jiří Skřivan ze
Stáje Manon s oldenburskou tm. hnědkou
KALLISTO (Collin L). Po svižném začátku ale
udělala KALLISTO chybu a u výjezdu z kolbiště dala najevo, že by už šla raději domů.
Po chvilce si přece jen dala říct, ale rozhodčí
museli ocenit její neposlušnost dalšími čtyřmi
body. S časovou
penalizací to bylo
deset a s celkovými
osmnácti body skončil
Jíří Skřivan čtvrtý.
Zuzana Zelinková
reprezentující zde JK
Tarpan, v sedle belgického valacha WINSTON-G (Kashmir van
Schuttershof), měla
z předcházejících kol
pouhé čtyři body. Ani
jí se však nepodařilo

Soutěžní léto v Hradištku
Parkur pod taktovkou John Deere
V Hradištku u Sadské se 24. a 25. července konají dvoudenní skokové závody pod patronací firmy John Deere. V sobotu jsou vypsány soutěže určené převážně amatérským až poloprofesionálním jezdcům do
výšky 120 cm. Neděle pak vyvrcholí až soutěží -ST- Velkou cenou společnosti John Deere. Program neděle začíná ve 13.00 hodin.

Drezurní generálka
V Hradištku se tak letos první srpnový víkend 6.-8. 8. koná letošní
národní šampionát v drezuře všech věkových kategorií. Týden před MČR
(31. 7. – 1. 8.) proběhne generálka na MČR. Pořadatelé se rozhodli dát
všem jezdcům příležitost vyzkoušet zbrusu nový povrch drezurního
obdélníku při „Mistrovství nanečisto“. Závody však budou pochopitelně
přístupné i těm jezdcům, kteří se na šampionát nechystají.

Zahájení na Labi
Pro účastníky mistrovství, ale i návštěvníky, pak bude šampionát oficiálně zahájen v pátek 6. srpna společenským plavebním večerem na
parníku po Labi. Pro omezený počet míst na parníku žádají pořadatelé
zájemce o včasnou rezervaci na: js@equus-kinsky.cz Cena vstupu
na parník včetně rautové večer je 450,- Kč.
Pořadatelé srdečně zvou všechny diváky do areálu Jezdecké školy
v Hradištku u Sadské ke sledování jak skokových, tak drezurních soutěží.

udržet čisté konto a připsala si další čtyři
body. I Jiří Luža z Jezdecké stáje Schneider,
se skvělým burggraafovým potomkem
RONALDO-S začínal se čtyřmi body, které si
přinesl z prvního kola. Vypadalo to nadějně,
ale v polovině parkuru se příliš razantně rozjel
proti stacionátě do dvojskoku. RONALDO to
akceptoval, ale tím se dostal příliš daleko
a místo ze dvou odskakoval jen z jednoho
cvalového skoku. Následný oxer totálně rozboural, ale naštěstí ustáli ten karambol bez
pádu. V nervózním závěru přidal ještě jednu
chybu, s časovou penalizací celkem deset
bodů. V konečném součtu celkem čtrnáct a to
znamenalo bronzovou medaili. Posledním
startujícím byl lídr soutěže, polský zaměstnanec Stáje Mustang s.r.o. Lukasz Koza. Sedlal
9letého hannoverského černého hnědáka
EIBISCH II (Escudo I). Nastupoval s nulou
a na Zuzanu měl v to chvíli náskok osm bodů,
ale nedokázal ho udržet a po dvou chybách
i zde muselo rozhodnout rozeskakování.
Zuzana se velice snažila, ale udělala dvě chyby a tak to měl Lukasz dost usnadněné. Sice
ještě jedním shozením situaci zdramatizoval,
ale k další chybě už nedošlo a tak letošní český mistr pochází z Polska.
Výsledek: 1. Lukasz Koza (0/0/8/4), 2.
Zuzana Zelinková (0/4/4/8), 3. Jiří Luža
(4/0/10), 4. Jiří Skřivan (4/4/10), 5. Daniel
Voksa – CALUCA Z (4/12/4), 6. Ludvík Jandourek – CASIO KARSIT (0/18/4)

Nejlepší chovné produkty
Své koně na mistrovství zhodnotili také
chovatelé. Nejlepším produktem plemene
Slovenského teplokrevníka byl vyhlášen 9letý
IRRAS (Arras) a nejlepším Českým teplokrevníkem je 10letá AVENA I (Ermitáž).
Celé závody se těšily velkému zájmu diváků, kteří obdivovali nádherný, moderní areál
zasazený do krásného prostředí. K velmi
dobrým podmínkám a organizaci se spontánně pochvalně vyjadřovali i všichni jezdci.
Nezbývá než za krásný šampionát pořadatelům upřímně poděkovat.
Podrobné výsledky včetně otevřených
soutěží, najdete na www.equitana.cz
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CHIO Aachen
Cáchy – to je
každoročně velkolepá přehlídka
toho nejlepšího,
co může jezdecký
svět nabídnout.
Pro naše západní
sousedy je to
prestižní akce,
která zcela zastiňuje všechno, co
se v Německu
v současné chvíli
odehrává. Zahájení se zúčastnilo mnoho
prominentů, hlavní a velmi zasvěcený projev měla spolková kancléřka Angela Merkel. Skvělou atmosféru po celou dobu konkůru na tribunách dotvářelo každý den na
padesát tisíc zainteresovaných diváků.
Soutěže probíhaly od 13. do 18. července. Prvním vrcholem byl čtvrteční Pohár
národů. Na travnatém kolbišti, o velikosti
dvou fotbalových hřišť stavěl parkury Frank
Rothenberger. Široké oxery, obtížné kombinace, náročné řady a poměrně přísný limit
nepřipouštějící žádné spekulace. Nepříjemné překvapení způsobila domácím divákům
Beerbaumova GOTHA (Goldfever), která se
v prvním kole lekla podvečerního dlouhého
stínu před širokým triplebarem a skok pobořila. Naštěstí karambol ustála, ale Ludger ji
musel v důsledku toho před následujícím
skokem vytáhnout. Z nekoncentrovanosti
udělala i další chyby a s časovou penalizací
nasbírali 18 bodů. Naštěstí se škrtaly, když
Marko Kutscher a Marcus Ehning šli bez
chyby. Vyplatilo se také přiřadit ke zkušeným matadorům i mladou Janne-Frederike
Meyer (první kolo 4 a druhé 1).
Po prvním kole bylo pět týmů - Irsko,
USA, Francie, Švýcarsko a Německo se
čtyřmi body, Velká Británie a Švédsko měly
devět a Holandsko jedenáct bodů. Do druhého kola se nevešli Poláci se sedmnácti
a ve třech startující Španělé s osmnácti
body. To už se jelo za umělého osvětlení.
Některé skoky byly ještě zvýšeny a většina
jezdců nedokázala zopakovat předchozí
výsledek. To neplatilo pro irské družstvo.
První tři jezdci šli s nulou a čtvrtý nemusel
ani na start. Vítězný výsledek byl čtyři body.
Na irském triumfu se podíleli: Billy Twomey
a 13letá ryzka TINKA‘S SERENADE (Tinka‘s Boy) 4/0, Dermott Lennon s 10letým
valachem HALLMARK ELITE 0/0, Cian
O‘Connor s 11letou holštýnkou K CLUB
LADY (Calido I) 0/0 a Denis Lynch
s 12letým hannoveránem LANTINUS
(Landkönig) 4/DNS. S enormním úsilím
obsadili s 9 body Němci 2. místo, když
GOTHA byla s nulou, ale chybu udělal
Kutscherův CASH. Třetí příčku obsadilo
družstvo Američanek (12) a na čtvrté byli
Francouzi spolu se Švýcary (16). Šestí
skončili Holanďané (24), sedmí Švédové
(31) a na Brity (35) zbyla osmá příčka.
Meydan Superliga po kole v Cáchách:
1. Francie - 43.5, 2. USA - 31.5, 3. Irsko 28.5, 4. Velká Británie - 28.5, 5. Německo 28.5, 6. Španělsko - 21.5, 7. Holandsko 17.0, 8. Švýcarsko - 15.0, 9. Švédsko 14.0, 10. Polsko – 0
Připomeňme, že letos sestupují poslední
čtyři týmy.
Předposlední kolo je 30. července
v Hicksteadu (GBR) a závěrečné 6. srpna
v Dublinu (IRL).

NÁZORY
s belgickým hřebcem ACTION-BREAKER (Heartbreaker) se snažil hlavně neudělat chybu a to se mu podařilo. Jeho čas se zastavil na 57,55.
Meredith Michaels-Beerbaum v sedle 17letého hannoverána SHETTERFLY (Silvio I) jela na doraz, ale
stálo jí to dvě chyby. Číslo 2 světového žebříčku, Pius Schwitzer s 9letou
holštýnkou CARLINA (Carvallo) jel
na hranici možností. Nic neshodil
a čas měl skvělý 51,86. Výhodu
posledního startujícího měl 42letý
Kanaďan Eric Lamaze. Jel ještě
rychleji, jak to snad dokáže jenom
on. Bez chyby a o dvě desetiny rychlejší - 51,62. Publikum uspořádalo
vítězi velké ovace i když by jistě bylo
raději, kdyby jím byla jejich Meredith.
Lamaze žije v Ontáriu a vede současný světový žebříček. S tímto
koněm zvítězil i na posledních OH
v Hong Kongu. Dotace pro vítěze
byla 115 tisíc EUR. Pius Schwitzer
bral 80 tisíc, S. A. Moya 55 a na
Meredith zbylo 30.

Ohlasy z tiskové konference:

Dermott Lennon na HALLMARK ELITE byl členem
vítězného irského týmu v Cáchách

Eric Lamaze: Každý jezdec sní
o vítězství ve Velké ceně v Cáchách. Pro
mně znamená spolu s mým olympijským
prvenstvím 2008 absolutní vrchol kariéry.
Byl jsem tu již před mnoha lety a říkal jsem
si - zde bych chtěl jednou vyhrát. Tady
startují ti nejlepší jezdci a koně na světě.
Hicksteada jsem koupil, když mu bylo osm.
Nyní je mu čtrnáct a vím, že to je můj životní kůň.
Cenu Evropy vyhrála po rozeskakování
Beezie Madden (USA) s belgickou klisnou
CORAL REEF VIA VOLO. Druhý byl RolfGöran Bengtsson (SWE) na NINJA LA
SILLA a třetí Harrie Smolders (NED) na
EXQUIS OLIVER Q. V Ceně Severního
Porýní – Westfálska zvítězil Steve Guerdat (SUI) na FERRARI.

Drezurní soutěže
Skvěle byly obsazeny také drezurní
soutěže. V Grand Prix zvítězil, jak se dalo
očekávat, s velkým náskokem nejlepší drezurní kůň současnosti trakénský černý hřebec MOORLANDS TOTILAS (Gribaldi)
a Edward Gaal. I v Cáchách si získal
respekt a ovace po závěrečném pozdravu
nebraly konce. Rozhodčí ocenili jeho úlohu
83,860%. Druhá byla jeho krajanka Adelinde Cornelissen s báječným 13letým ryzákem JERICH PARZIVAL (Jazz) se
78,541%. Třetí příčku obsadila Angličanka
Laura Bechtolsheimer s 15letým dánským
ryzákem MISTRAL HOJRIS (Michellino)
77,295%. Až na čtvrtém místě byla nejlepší
domácí reprezentantka Isabell Werth se

16letým hannoveránem SATCHMO (Sao
Paolo) 75,836%.
V soutěži družstev zvítězilo Holandsko
se 236,140%, před Německem a Velkou
Británie.
Stejné pořadí bylo i v Grand Prix Spécial. Ani zde neměl TOTILAS soupeře, ale
on ho nemá nikde. Zvítězil v osobním
rekordu 86,458%.
Hlavní soutěž GP KÜR, byla jen potvrzením holandské nadvlády. Celkem dvacet
čtyři krát přidělili rozhodčí Totilasovi neuvěřitelnou desítku. „Měl jsem velmi dobrý pocit
i když jsme se nevyhnuli dvěma chybám.
V prodlouženém klusu jsem víc přitlačil a on
mi zaskočil a také v piaffě krátce skočil. Byl
jsem příliš důrazný. Ale to jsou malé detaily.
Ty už nikdy nepřijdou." žertoval Edward
Gaal. I tak získal TOTILAS 90,964%.

Všestrannost
Ve všestrannosti zvítězil Andrew Nicholson (NZL) na NEREO s výsledkem 46,80
a za ním se umístili tři domácí jezdci. Andreas Dibowski - EURORIDINGS BUTTS
LEON 48,20, Michael Jung – LEOPIN
48,20 a Dirk Schrade - GADGET DE LA
CERE 49.
Družstva vyhrálo Německo, druhé bylo Švédsko, třetí Velká Británie a čtvrtý Nový Zéland.
Konkůr byl jako tradičně ukončen dojemným loučením národů, které přenášela
v přímém přenosu televize.
Veškeré podrobnosti z Cách najdete na
www.chioaachen.com Václav K. Dvořák

Velká cena Aachen
Druhým skokovým vrcholem byla nedělní Velká cena. Na start se kvalifikovalo čtyřicet dvojic. Celá polovina z nich absolvovala první parkur s nulou a právě dvacet
jich postupovalo do druhého kola. Nejlepší
čtveřici se podařilo nechybovat ani zde
a mezi nimi se rozhodovalo v rozeskakování. Sergio Alvarez Moya, 25letý Španěl

Foto R. Němcová

Na start do Cách bylo z ČR pozváno pouze čtyřspřeží hřebčína Favory Benice a jezdec
Jiří Nesvačil st., který se umístil v celkovém pořadí na 19. místě
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NÁZORY

Superliga
ve Falsterbo
Páté kolo Meydan Superligy se jezdilo 9. července na jihu Švédska
v pobřežním městě Falsterbo.
Diváci, kteří dali v letošním horkém
létě přednost jezdeckým závodům před
koupáním v moři, určitě nelitovali. Soutěž byla napínavá do posledního skoku
a domácím se skvěle dařilo. Většina
týmů využila možnosti vyzkoušet
v dlouhé sezóně i nové neokoukané
jezdce. Autorem parkuru byl i tady nejfrekventovanější evropský stavitel Frank
Rothenberger a jeho kurz dobře prověřil
možnosti zúčastněných koní. První kolo
vyšlo skvěle hostitelskému družstvu,
které se s nulou ujalo vedení, za nimi se
usadili čtyřmi body Francouzi a Američané. Osm bodů nasbírali Irové spolu
s Brity a Holanďany a devět měli Španělé. S dvanácti body se dostali do druhého kola ještě Švýcaři, ale Němcům,
kteří dosáhli stejný výsledek, ale měli
celkový horší čas, to už na postup
nestačilo. Další černý den prožili Poláci.
Ještě před soutěží odstoupil Dawid
Rakoczy a šéf týmu musel udělat těžké
rozhodnutí, že budou startovat ve třech.
První jezdec Piotr Sawicki šel skvěle
a jeho CABALLUS Z inkasoval pouhé
dva body. Jenže ten druhý, Jacek Bobik
v sedle 9letého hřebce TAUNUS byl po
několika chybách a dvou zastaveních
vyloučen a tím i celé družstvo. Ve druhém kole přibývaly Francouzům i Američanům chyby a tak o první příčku soupeřili Švédové s Holanďany. Ani jim se
nedařilo držet čisté konto a před startem posledních jezdců byl mezi nimi
bodový stav srovnaný. Velké vzrušení
a naději v ochozech znamenala chyba
Nizozemce
Marca
Houtzagera
s 10letým hř. HBC TAMINO (Numero
Uno). Poslední ze Švédů teď mohl inkasovat za čas, ale chyba by už znamenala rozeskakování. Atmosféra v hledišti byla skvělá a napětí na vrcholu.
Rolf-Goran Bengtsson je však zkušený
matador a jeho jízda byla mistrovská.
Výsledkem byl jeden bod za časovou
penalizaci, ale to nikoho nezajímalo.
Výbuch nadšení byl obrovský a ovace
nebraly konce.
Na švédském triumfu se podíleli:
Malin Baryard-Johnsson s 10letým
hřebcem H&M TORNESCH (Lux Z) 4/4,
Helena Lundback s 13letou BUKOWSKIS ERBBLUME (Castor) 0/4, Peder
Fredricson s 11letým val. H&M ARTIC
AURORA BOREALIS (Corrado I) 0/4
a Rolf-Goran Bengtsson s 11letým holštýnským plemeníkem CASALL LA SILLA (Caretino) 0/1. Celkový švédský
výsledek byl 9 bodů. Druzí skončili
Holanďané s dvanácti body. Třetí Francouzi a Španělé už měli bodů dvacet
jedna. Pátou příčku obsadilo Irsko
a USA s dvaceti čtyřmi body sedmí byli
Britové s dvaceti pěti a osmí Švýcaři
dostali dvacet osm. Devátí skončili
Němci a poslední Poláci. Čistých parkurů bylo sedmnáct a dvojitou nulu měli
Denis Lynch na NABAB'S SON (IRL)
a Pius Schwizer v sedle ULYSSE (SUI).
Ve Falsterbo se jezdí také vyhlášený
derby parkur a zde se o vítězství rozeskakovali William Funnell z Velké Británie na KANELLE DE LA BAIE a Němec
Jörg Naeve na COOLIDGE. Úspěšnější
byl britský reprezentant a třetí příčku
obsadil Ir Shane Breen s 12letým valachem DORADA.
Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák

Foto L. Gyllensten

Vítězství v Superlize ve švédském Falsterbo získal domácí tým ve složení (zleva) Rolf Göran Bengsson, Helena Lundbäck, Malin Baryard a Peder Fredricson. Společně s nimi
na stupni vítězů zcela vlevo i šéf týmu Gösta Asker

Champions Tour Estoril
Nejlepší jezdci jsou na roztrhání a o prvním prázdninovém víkendu se v portugalském letovisku Estoril utkali o další body
do Global Champions Tour.
Přes první kolo parkuru Franka Rothenbergera se bez chyby dostalo šestnáct
jezdců a ti doplněni o dva nejrychlejší se
čtyřmi body se utkali o skvělé dotace ve
druhém kole.
Do rozeskakování se dostalo šest
jezdců, kteří zůstali bez bodů i po druhém kole. Největším překvapením byla
účast 23letého „čistého" Azerbaidžánce
Jamala Rahimova v sedle v Polsku
odchovaného 13letého hřebce Aramis
(Elf SP). V rozeskakování sice udělal
dvě chyby, ale s 10
000 Eur za šestou
příčku
byl jistě
spokojen. O stupínek výš skončil jeho
nový krajan Patrick
McEntee s EVER
MURY MARAIS Z,
který dostal čtyři
body a jeho čas byl
51,39 sec. Dotace
za páté místo byla
21 tisíc. Rychlejší čas měl Christian
Alhmann z Německa
s
10letým
T A L O U B E T
Z (Galoubet A), ale
chyba na druhém
skoku zhatila všechny vítězné naděje.
Výsledek 4/45,12
znamenal čtvrté
místo a 25 tis. Eur.
Před ním skončil
úřadující mistr světa
Jos Lansink se
skvělou CAVALOR
VALENTINA VAN
T'HEIKE (Nabab de
Reve). Josef jel tentokrát na jistotu
a výsledek 0/51,87
znamenal třetí místo
a 45 tisíc dotace.
Vyhrát chtěl Marco
Kutscher s holštýnem CASH (Carthago), který opticky
nepůsobí příliš rychle, ale má dlouhý

cvalový skok a skvěle točí. Výsledek
0/45,82 (65 tis.) se zdál nepřekonatelný,
ale na startu byla ještě Meredith Michaels-Beerbaum s 15letým valachem
CHECKMATE (Contender) Roztočila
ruletu jako v dobách největší slávy a její
čas byl takřka o dvě vteřiny lepší
(0/44,11). Vítězná dotace byla tentokrát
rovných 100 tisíc a pro Meredith to bylo
první velké vítězství po narození dcery
Brianne-Victorie.
Příští kolo bude 25.července v parku
zámku Chantilli ve Francii.
Kompletní výsledky naleznete na
www.globalchampionstour.com

DISKUZE

Z DOMOVA

Jaký by měl být prezident ČJF?
O další pokračování názorů na osobnost budoucího prezidenta ČJF jsme
požádali českého reprezentanta ve dvojspřeží a častého vedoucího našich
národních ekip při zahraničních výjezdech spřežení, Jaroslava Pavla.
Všichni okolo, kteří jsme nějakým způsobem v jednotlivých strukturách zainteresováni, vždy víme co a jak je špatně,
kdo a co by měl dělat jinak atd. Na téma
jaký by měl být prezident ČJF může
vzniknout mnoho příspěvků a více či
méně se v nich budou prolínat obdobná
témata: statut prezidenta, ekonomika,
délka mandátu, … Jednoduchý a jednotný recept asi nenajdeme. I zde bude platit rčení - sto lidí sto názorů. Být prezidentem ČJF jistě není žádný med.
Od prezidenta chceme a musíme chtít,
aby byl dostatečně reprezentativní,
komunikativní, uměl vždy a správně rozhodnout, tudíž musí být dostatečně
demokratický vůči všem zainteresovaným
složkám. Ve své funkci musí být do značné míry i dobrým politikem a vyjednavačem. Musí být rozhodně elementem
stmelujícím, nikoli rozdělujícím. O jazykové vybavenosti se snad už ani není potřeba zmiňovat. Dobrý ekonom by se také
hodil. Navíc musí být dobrý vizionář
a umět své vize prosazovat. Není toho
zrovna málo, co po svém prezidentovi
chceme. A to jsem ve svém výčtu jistě
mnohé opomněl…

Placeně či dobrovolně?
Navíc chceme, aby prezident, nutno
říci, že i každý jednotlivý člen všech řídících orgánů ČJF, dělal tuto práci v rámci
naprosté dobrovolnosti, bez nároku na
finanční ohodnocení. A zde vidím první
kámen úrazu. Myslím, že seznam požadavků, které na prezidenta máme, snese
srovnání s profilem vysokého manažera
dosti slušné společnosti a připadá mi více
než vhodné k zamyšlení, zda by neměl
být prezident za výkon své funkce nějakým způsobem honorován.

Prezidentův Výkonný výbor
V předchozích řádcích jsem použil slovo manažer. Ze své praxe vím, že manažerské schopnosti jsou velmi často nadřazovány nad vše ostatní, co s výkonem

funkce souvisí. Manažer ano, ale prezident
ČJF musí být manažerem se všeobecnou
koňařskou erudicí. Bez všeobecného povědomí napříč všemi disciplínami by nemohl
být nestranným rozhodčím v důležitých
otázkách toho kterého odvětví. Vzhledem
k požadavku odborné orientace by ale prezidentovi měla být dopřána možnost. Teprve poté může za práci takového orgánu
nést plnou zodpovědnost. Ovšem v tomto
případě narazíme na volební politikum
a stanovy ČJF.

Jak na peníze?
Ekonomické zabezpečení jezdecké
federace je samozřejmě alfou a omegou
celého fungování. Prezident by měl v tomto
ohledu být vedoucím činitelem a hnacím
motorem pro všechna jednání, která povedou k získání prostředků zajišťující chod
celé organizace. Ovšem v dnešní době je
získávání donátorských prostředků samostatným, řekl bych podnikatelským odvětvím, takže bez spolupráce s profesionální
marketingovou společností získání generálního partnera již asi není možné.
Samozřejmou a nedílnou součástí fungování celé ekonomiky musí být i snaha
jednotlivých oblastí o získání ekonomické
podpory z vnějšku a nejenom čekání na
přerozdělení příspěvků z ČJF.
Nezapomínejme ovšem, že jezdecká
federace je členem ČSTV, přes jejíž složky
je možné prohlubovat kontakty a vztahy
s ministerstvem školství, ČOV a i odtud se
snažit získat maximum možných prostředků.
Je však jasné, že v době současné všeobecné revitalizace českých financí bude získávání státních prostředků čím dál složitější.

Sportovní centrum ČJF
Neustále diskutovaným tématem je vzdělávání v rámci ČJF. Prezident a potažmo
celý jeho aparát musí mít na zřeteli udržování a prohlubování výukových standardů a to
ve všech kategoriích a disciplínách s maximální snahou ovlivnit výuku a všeobecné
vzdělání i u členů sportovně neaktivních.
V této souvislosti vidím jako pozitivní
názor některých předchozích přispěvatelů
a tím je vybudování centrálního stadionu.
Já osobně se již dlouho zabývám myšlenkou na vybudování sportovního centra.
ČJF, jehož úkolem by bylo poskytovat
komplexní teoretické a tréninkové podmín-

Hatla trénuje s Pippou Funnel
Jaroslav Hatla nebyl v Anglii ještě ani
týden a už jeho oba nejlepší koně cestovali
na závody. Jak jsme již uvedli, ve dnech
8.-11. července je čekal start v Barbury.
Pro WESTWINDS EL DIVO byla připravena úroveň CIC** a pro mladšího SECOND
SUPREME start v soutěži Novice Section
D (úroveň jedna hvězda).
Do Barbury se na počátku července sjela absolutní světová elita a startovní listiny
se hemžily jmény jako Andrew Nicholson,
Mark Todd, Andrew Hoy nebo William FoxPitt. Soutěžní stroj v Barbury zvládl připravit startovní pozici pro téměř 500 dvojic!!
v úrovních Novice až po CIC***.
Seznamovací soutěž se s oběma koňmi
radimovické stáji vydařila na výbornou. nejprve SECOND SUPREME skončil mezi 38
dvojicemi na výborném 5. místě a v zápětí
WESTWINDS EL DIVO zvládl skvěle
dvouhvězdovou trať a naše dvojice obsadila mezi 103 koňmi 11. příčku.
Po soutěži jsme se Jaroslava Hatly
zeptali: Jak jste se v Británii zabydlel?
„Sídlím ve středisku Sulby Hall Farm,
nedaleko Market Harborought. Máme zde
pronajatých 10 boxů.“

Jak byl těžký soutěžní vstup v Barbury?
„Barbury bylo v členitém terénu, tak byl
problém s časem. Navíc byl kurz velmi technicky postaven. EL DIVO šel s přehledem
a jsem rád, že se stále zlepšuje.“
Jak a s kým trenujete?
„Teď jsme navázali spolupráci s Pippou
Funnel, která mi pomáhá s drezurou. Strašně
si vážim toho, že si na mne udělala čas, protože má 16 koní v treninku a je každý týden
na závodech. Musim říci, že tak kvalitní trenink jsem ještě nezažil.“
Jaké další starty plánujete?
„Příští týden by měl EL DIVO startovat
v Aston Le Walls v národních 3* a za 14
dní pak v Gatcombe ve stejné obtížnosti.
SECOND SUPREME podává dobré stabilní výkony a ještě absolvuje národní 1*
v Carltonu. Pak je přihlášen do národních
2* v Aston Le Walls. Se třemi mladými
koňmi honím kvalifikaci na Burghley Young
Horses.“ Přejeme Vám, ať se práce v Británii dále daří tak, jako při zahájení
v Barbury.
Kompletní výsledky z Barbury naleznete
na www.barburyhorsetrials.co.uk
Jar. Hatla a WESTWINDS EL DIVO v Barbury

Jaroslav Pavel
ky na profesionální úrovni pro všechny
disciplíny tak, jak tomu je např.v DOKR
ve Warendorfu, kde na tomto projektu
participuje Olympijský výbor, stát a NF.
Toto zařízení je velmi dobře samostatně
fungující součástí vzdělávacího programu, které dokáže ovlivnit stávající reprezentanty a podchytit nadané jednotlivce,
kteří dokážou do budoucna udržet vysoký
standard německého sportu a to vše na
jednom místě se zárukou jasné kontroly.

Délka mandátu
V předchozích článcích byla vedena
diskuse na délku mandátu prezidenta.
Osobně si myslím, že omezení trvání na
dvě funkční období je dvousečnou zbraní.
Z mého laického pohledu by bylo do jisté
míry neprozíravé zabouchnout dveře dobrému prezidentovi jen proto, že už má
dvě období odsloužená. Jsem toho názoru, že se selekcí dobrého a méně dobrého kandidáta na post prezidenta by si
měli poradit volitelé při hlasování ve volbách. Současně proběhnuvší parlamentní
volby nám budiž toho příkladem…
V mém článku zcela jistě nezazněla
nějaká novátorská témata. Na ta si
počkejme v předvolebních příspěvcích
kandidátů na funkci prezidenta. Myslím,
že nám všem přispěvatelům jde v podstatě o stejný cíl, jako všem členům ČJF mít dobrého prezidenta, potažmo dobře
fungující ČJF jako celek.
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CAI-A Nebanice
Druhý mezinárodní vrchol domácí sezóny soutěží spřežení se koná tradičně na
počátku léta v Nebanicích. V letošním roce
připadl termín 18. ročníku CAI na 1.-4.
červnence. Ranější termín měli na svědomí
cáští pořadatelé. Ti CHIO Aachen přesunuli na třetí červencový týden, protože
nechtěli, aby jezdecký festival v Cáchách
kolidoval s fotbalovým šampionátem. A tak
jako CHIO Aachen nechtělo podstoupit
konkurenční boj s fotbalem, zákonitě nebaničtí nechtěli kolidovat s Cáchami.
CAI v Nebanicích z toho nakonec profitoval minimálně televizním přenosem.
V tradičním termínu dosud vždy televizní
kamery upřednostnily CCI a národní šampionát ve všestrannosti v Humpolci.
Ekonomická krize dolehla v jezdeckém
sportu především na spřežení, jejichž
finanční náročnost je největší. V Nebanicích tak bylo poněkud méně spřežení než
jsme bývali zvyklí, ale o to lepší konkurence se na západě Čech sešla. Na poslední
chvíli se omluvila i všechna maďarská
spřežení. To bylo pro pořadatele největším
zklamáním. Manželé Šimáčkovi, kteří opět
stáli v čele pořadatelského týmu, podezírají
Maďary, že se jim do Nebanic nechtělo
v očekávání tropických veder.
Ta skutečně Nebanice, stejně tak jako
celou Evropu, zasáhla. I proto bylo dobře,
že tentokrát dohlížel na průběh závodů jako
technický delegát Polák Marek Zaleski. Ten
díky své prestiži dokázal prosadit rozhodnutí
o zmírnění časového limitu v maratonech
a tím jezdcům soutěž znatelně usnadnil.

Jednospřeží bez české špičky
Pro soutěž jednospřeží zde bylo 13
kočárů z pěti zemí. Papírovým favoritem
soutěže byl lídr polské reprezentace pro letní mistrovství světa v Římě, Bartolomiej
Kwiatek. Tento jezdec je již v Nebanicích
jako doma. Své postavení v centrální Evropě bezezbytku potvrdil a s přehledem zvítězil. O prvenství s ním soutěžil pouze švédský Glenn Hesslo, ale v dramatickém
závěru na parkuru polský jezdec své vedení udržel.
Pro české diváky bylo nepříjemným překvapením, že na startu nestála tři nejlepší
jednospřeží, která byla nominována pro
MS v Pratoni del Vivaro. Všichni naši jezdci
však mají pro vrcholnou soutěž pouze jediného koně a tak naše elitní trojka Jan
Exnar, Libor Kurka a Jan Jelínek v Nebanicích chyběla.
Tři česká spřežení pro Řím ale využila
prodlouženého víkendu a hned o cyrilometodějských svátcích se sešla k závěrečnému soustředění v Národním hřebčíně.
Naopak o čtvrtý reprezentační dres si
v Nebanicích řekl nejlépe umístěný český
jezdec Pavel Jadrníček (NH Kladruby),
když se ohlášený čtvrtý do Říma Jan
Minarčík z reprezentace omluvil. Na Pavla
Jadrníčka a ČR ale zbylo v Nebanicích až
7. místo za šesticí jezdců ze zahraničí.

„Česká” pětice
Naopak soutěž dvojspřeží patřila zcela
českým jezdcům. Mezi prvních pět se
dostal jediný „zahraniční” jezdec, ale tím
byl také donedávna český reprezentant
Josef Hrouda, který nyní ovšem již druhou
sezónu reprezentuje Slovensko. Josef
Hrouda se utkal o prvenství s Jiřím Nesvačilem ml. Ten má letos opět výbornou formu a dosud jediným ne zcela vydařeným
startem bylo vystoupení v Altenfeldenu.
V Nebanicích však soutěž ovládl a do
závěrečného parkuru nastupoval s náskokem téměř pěti chyb. Josef Hrouda se tak
musel spokojit s druhou příčkou před českou trojicí Alexandr Soukup, Martin Gösl
a Tomáš Barták. Především tento jezdec,

který se dosud objevoval
především
s jednospřežím, mohl
být s průběhem
nebanické soutěže
spokojen. Teprve za
touto pěticí si rozdělovali místa další z 15
startujících včetně
jezdců z Ho-landska,
Švýcarska, Rakouska a Německa.
Pro dvojspřeží je
vrcholem sezóny
Dunajsko-alpský
pohár. Ten letos v
Foto R. Němcová
září pořádají Slováci
v Národním hřebčíně
v Topoľčiankách. Jiří Nesvačil ml. nenašel v Nebanicích přemožitele
O nominaci dosud není rozhodnuto, ale dá
Freund na startu
se předpokládat početná česká účast.
Program CAI ještě doplnily soutěže
O složení týmu však bude rozhodnuto až
pony. Ve dvojspřeží jsme měli Moniku
v průběhu léta.
Pospíšilovou, která obsadila 4. místo.
V soutěži zvítězil 14letý Marco Freund,
Elitní pětka v Nebanicích
který je synem nejpopulárnějšího němecMezinárodně nejkvalitněji zastoupena
kého jezdce Michaela Freunda. Ten mu
byla soutěž čtyřspřeží. Ke královské discipdělal přísedícího. M. Freund tak byl
lině dorazilo do Nebanic pět jezdců z prvé
v Nebanicích další celebritou vozatajskédesítky světového žebříčku a to u nás
ho sportu. A k vidění byla i pony čtyřspředosud nebylo.
ží. Těch bylo celkem pět a všechna doraVedle mistrů světa Wernera Ulricha
zila ze SRN.
(SUI) a Tomase Erikssona (SWE) to byli
i další Švéd Frederik Persson a i druhý
Dvojspřeží do Maďarska
švýcar Daniel Würgler. Do této pětice také
Spřežení mají před sebou nyní předepatřil desátý jezdec loňského SP benický
vším MS jednospřeží v Pratoni del Vivaro
Jiří Nesvačil st. Ten byl zároveň jediným
a na Alpskodunajský pohár se připravují
českým zástupcem.
dvojky. Ty mají nyní před sebou start na
V České republice prožívají čtyřspřeží za
CAI v maďarském Balaton-Zanka (22.-25.
poslední leta nejhorší rok a v podstatě nám
7.), kam je přihlášen Jiří Nesvačil ml., Erik
zbyla pouze dvě aktivní spřežení. Vedle
Zuvač a Tomáš Jelínek.
Jiřího Nesvačila to je ještě Petr Vozáb z NH
Kompletní výsledky z Nebanic naleznete na:
v Kladrubech n.L. Ten se ale v Nebanicích
www.hippoevent.at
překvapivě neobjevil. Podle sdělení Petra
Vozába plánuje NH
dva zahraniční starty
jako náhradu za neuskutečněný výlet do
Kentucky a Nebanice
do těchto plánů nepasovaly. Nechme se
tedy překvapit, kam
se Petr Vozáb v létě
vypraví.
Nakonec byli oba
Švédové i oba Švýcaři před naším Jiřím
Nesvačilem, který se
musel spokojit s pátou příčkou. Zvítězil
Fredrik Persson před
švýcary Würglerem
a Ulrichem.

Favory Benice
do Cách
Jiří Nesvačil se sice
v Nebanicích trochu
trápil. Možná že ho
stále ještě pronásleduje zklamání z neúčasti v Kentucky.
Náplastí za absenci
na světovém šampionátu mu ale určitě
mohlo být v Nebanicích
zveřejněné
pozvání na CHIO
Aachen. V Cáchách si
tak mohl Jiří Nesvačil
vyzkoušet světový
šampionát nanečisto,
protože nikdo z adeptů na přední příčky
v Kentucky v Cáchách
nechyběl (viz CHIO
Aachen).
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První medaile v Humpolci
Šampionátové léto se rozeběhlo na plné
obrátky. Prvenství sportovního zápolení
o národní titul sice patří disciplině endurance, která měla svůj šampionát 2.-4. července ve Sloupu v Čechách, ale medailové
zápolení v klasických jezdeckých disciplinách otevřeli jezdci všestrannosti.

Tentokrát bez dětí
Hned na počátku národních šampionátů
musela být však jedna kategorie zrušena.
V Humpolci měla být rozdělena sada
národních medailí i mezi děti (-Z-), ale letos
se podařilo kvalifikaci splnit pouze dvěma
uchazečům o titul. Na start mistrovství se
tak postavili pouze senioři, kteří tradičně
soutěžili v rámci mezinárodní soutěže
CIC**.

Foto J. Bělohlav

DAMON 2. Jen
o desetiny horší však
byl Lubomír Vrtek
a DALLAS 1 a tak
bylo zřejmé, že souboj o titul i prvenství
v CIC** bude napínavý.

Znovu na
kopec

Protože nově zbudovaná vodní plocha
poněkud zamíchala
tradičně stavěnými
kursy, vrátila se letos
po několika letech
trať i za silnici na
protilehlý kopec.
Rybník v rybníce
V
očekávaném
Kdo ještě letos v Humpolci nebyl, musel
vedru měli pořadate- Lubomír Vrtek na DALLAS skončil v mistrovství ČR na 2. místě a jeho
být velmi překvapen. Majitelé areálu se
lé starost, zda nebu- výkon stačil na 4. příčku v CIC**. Na snímku je dobře vidět nová vodní
rozhodli definitivně vyřešit letité problémy
de traťové převýšení plocha, která zásadně změnila ráz humpoleckého závodiště.
s nestabilním terénem závodiště, které leží
pro koně nějakým
na dně vypuštěného rybníka. V listopadu
měl v rukách Lubomír Vrtek, ale ani on se
zásadním problémem, ale ukázalo se, že
2009 byla uprostřed závodiště zkolaudováchybám nevyhnul. Dvanáct bodů na parkuv Humpolci již nestartují žádní začátečníci.
na nová vodní plocha, která zabírá téměř
ru mu však stále stačilo na stříbro za RadNikdo neměl žádné vážnější problémy,
7 ha. Okolní terén byl o cca 50 cm zvýšen
kou Dvořákovou. Pro bronzovou medaili si
veterinární komisaři pustili vždy všechny
dojel jeho stájový kolega Pavel Vereš
koně dál do soutěže a za
s KALIF 3. Spokojená mohla být i v šamcelou sobotu byly pouze
pionátu čtvrtá Jana Neklová na HEROS 1
dva lehké pády jezdců.
(Stáj Martin), která startovala ve dvou
Dvakrát do ciziny
hvězdách poprvé. Tato jezdkyně získala
Letošní Humpolec byl
prvenství i v rámcové soutěži ZL (SCOTCH
slabší na zahraniční
WHISKY).
účast. V CIC** startovala
Bohužel po jednom zastavení na trati
pouze Eva Muscheweck
a časové ztrátě se s lepším umístěním jak
a v CCI* se dvěma koňv šampionátu, tak v CIC musela rozloučit
mi Švédka Ellen SvenAdéla Svobodová.
nerstal. Obě jezdkyně si
Rekordmanka Dvořáková
však Humpolec užily
a oba hlavní mezinárodní
V CIC** si ke všem svým úspěchům
vavříny odvezly. Ve dvou
v Humpolci i k třetímu titulu připsala Radka
hvězdách vyhrála něDvořáková 2. a 3. místo (DAMON
mecká jezdkyně systéa OSTER). Čtvrtá příčka patřila Lubomíru
mem start - cíl a v jedné
Vrtkovi před Pavlem Verešem. Šestým
hvězdě si Švédka odvezumístěným byl opět Lubomír Vrtek se svým
Foto J. Bělohlav
la vítězství po třetí nejdruhým koněm DAVOS 1.
Radka Dvořáková (DAMON 2) získala letos titul mistra ČR již lepší drezuře a bezchybI v Pardubicích bude horko
potřetí. Na snímku s majitelem koně MVDr. Petrem Přikrylem ném crossu i parkuru.
A nyní se již všichni příznivci všestranV
CCI*
skončil
na
drua jeho dcerou Kristýnkou.
nosti těší na ME mladých jezdců do Parduhém místě Petr Myška
bic. Kvalifikace i nominace je již hotova
na ROVER 1 před Miloslavem Příhodou
a tak se dá předpokládat, že i v případě
a za ČR nastoupí Miloslav Příhoda, Jiří
s NORIDES.
delších dešťů, bude humpolecké závodiště
Machovec, Sabina Erbeková a Barbora
pevné.
Pořadí v CIC** již vypovídá o zisku
Žáčková. V rámci programu ME (CCI**)
národních medailí. Radka Dvořáková
Vedro bylo všude
budeme moci sledovat i CIC***. Šampionát
(Cavalier Rynárec), která je i pětinásobnou
se koná od 30. července až do 1. srpna
Tropická vedra zachvátila Evropu a horvítězkou finále Zlaté podkovy a Humpolec
a podle dlouhodobých předpovědí bude
ko bylo i v Humpolci. Vodní hladina sice jiszná dokonale, si pro mistrovství vybrala
stále ještě vedro.
tě pomohla mírně pročistit vzduch na trati,
DAMON 2. Před parkurem však byla až na
ale i tak bylo vedro všem. Na programu
třetí příčce.
Foto J. Bělohlav
byly čtyři soutěže: ZL, L, CCI* a CIC**.
Po stříbru sahal,
V zájmu nejvíce zatížených koní bylo
a
po
nedávném
moudře rozhodnuto, že terénní zkouška
vítězství v Laintalu
obou mezinárodních soutěží bude přesuzas ne tak překvapinuta na sobotní dopoledne. Zahajovalo se
vě, Petr Pejřil na
v 10.00 a protože startovní pole obou souPASTOR 1 (HJK).
těží nebyla nijak rozsáhlá (10 a 14 start.),
Ke zlatu měl nejblíbyly hvězdové crossy ještě před polednem
že, i když jen
odjety.
o desetiny, Lubomír
Vrtek na DALLAS 1
Dvořáková a Vrtek
(SOUz Horní HeřmaNa startu šampionátu se seřadilo 12
nice).
dvojic. Papírovými favority byli především
Z favoritů ukázala
dvojnásobní mistři Radka Dvořáková
nejpevnější nervy
a Lubomír Vrtek. Ti oba navíc startovali se
Radka Dvořáková,
dvěma koňmi a tak měli až do nedělního
která zvládla závěparkuru možnost volby koně pro medailový
rečný parkur s jevýsledek. V drezurní zkoušce ale všechny
diným shozením.
zastínila jediná zahraniční účastnice CIC**
Sportovní pohroma
Němka Eva Muschweck na BLACK EBOpostihla Petra Pejřila
NY. Tato dvojice získala 50,83 bodu a na
a po čtyřech chynejlepší naše jezdce měla rázem náskok
bách se sen o titulu
téměř pět a více bodů. Druhou nejlepší
rozplynul. Celkový
drezuru předvedla pilníkovská Adéla Svovýsledek pak stačil Prvenství v hlavní soutěži získala Eva Muscheweck na BLACK EBObodová na DOVEN-SL a v těsném závěsu
až na 5. místo. Vše NY ze SRN
za ní pa skončila Radka Dvořáková na
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Jak se připravuje CSIO?
V jezdecké veřejnosti zaznívají obavy
o pořadatelství letošního CSIO. Chtěli jsme
tyto chmury vyvrátit a proto jsme požádali
tiskovou mluvčí CSIO Moniku Coufalovou
o několik informací ze zákulisí příprav. Otázky jsme odeslali z redakce v pondělí 12.
července, ve středu 14. jsme na mail ve
schránce upozornili SMS a nakonec jsem
se osobně spojil s hlavním organizátorem
CSIO Karlem Coufalem. Přesto, že bylo přislíbeno rychlé zaslání odpovědí, do uzávěrky Jezdce č. 13 nic nedorazilo. Otázky vůči
pořadatelům tak vznášíme veřejně a na
obavách o osud CSIO 2010 se zatím mnoCyril Neumann
ho nezměnilo.
Vážená paní Coufalová, abychom předešli
šeptaným obavám v jezdecké veřejnosti
o osudu CSIO 2010, chtěli bychom Vás
požádat o několik informací:
V jaké fázi se nachází rozpis CSIO a kdy
bude uzávěrka přihlášek? Máte již nějaké sig-

nály o uvažované účasti zahraničních ekip?
Kolik předpokládáte družstev do soutěže
O pohár národů? Kdo bude stavitelem kursů?
Kdo poskytne překážkový materiál? Jak předpokládáte rozvržení stájí a budete spolupracovat i s Jezdeckou společností Císařský ostrov
pana Jaroslava Martince? Kdo bude hlavním
sponzorem CSIO a jakou prezentaci pro něho
chystáte? Ve kterých hotelích budou účastnící
CSIO bydlet? Již jste jednali s dopravním
inspektorátem o usnadnění vjezdu a odjezdu
účastníků CSIO? Pokud byste chtěla naopak
cokoliv zveřejnit Vy, jsou Vám stránky Jezdce
k dispozici.
Redakce
Gabriela Slavíková na ZACK byla nejúspěšnější v poslední letošní kvalifikaci pro finále soutěží Podkovy. Na BERRY NICE zvítězila mezi 37
dvojicemi ve Stříbrné podkově a na ZACK
(foto) ovládla i úroveň Zlatá podkova (14 start.).
Kompletní výsledky na www.vsestrannost .cz

Blamáž FEI
Poslední finále Světového poháru, které se konalo v polovině
dubna v Ženevě, bylo hodně opepřeno diskvalifikací koně Sapphire jezdce týmu USA McLain Warda, pro nadměrnou hypersensitivitu (citlivost) předních končetin koně. Na základě termografické
zkoušky a po mnohahodinové poradě diskvalifikovala jury na
základě nálezu veterinární komise dvojici po prvých dvou kolech
soutěže z vedoucí pozice.
Po dvou měsících od této kauzy vydala FEI zprávu, že vzorky
odebrané klisně Sapphire během finále Světového poháru konaného v Ženevě 16. dubna 2010 byly negativní a proto není důvod
pro jakékoliv sankce. Připomeňme tuto kauzu, jak jsme ji popisovali v reportáži ze Ženevy.
„Během odpoledne před druhým kolem informoval oficiální veterinář FEI týmového veterináře USA, že klisna Sapphire, byla
vybrána k veterinární kontrole. Při termografickém testu byla zjištěna zvýšená citlivost na levé přední noze, nicméně bylo konstatováno, že se klisna může druhého kola zúčastnit. V soutěži se po bezchybném výsledku dostala do rozeskakování, kde obsadila druhou
příčku, na které byla také dekorována. V součtu pořadí z prvního
a druhého dne by postupovala do finálového kola z vedoucího
postavení. Večer po soutěži se komise posílená o několik funkcionářů FEI, rozhodla znovu přezkoumat stav, v jakém se klisna
nachází. Půl hodiny po půlnoci bylo oznámeno, že vzhledem ke
stupni citlivosti končetiny, nelze klisně povolit pokračování v soutěži a zpětně byla i z druhého kola diskvalifikována. Následující den
byl odmítnut oficiální protest USEF a byla zamítnuta žádost
o povolení klisně Sapphire pokračovat v soutěži."
Po dvou měsících bylo k případu diskvalifikace vydáno toto oficiální stanovisko: „Po plném prozkoumání faktů provázejících diskvalifikaci klisny Sapphire a jezdce McLain Warda ve finále Světového poháru, rozhodla FEI, že kůň byl z druhého kola vyloučen
neprávem. Diskvalifikace z třetího, finálového kola Světového
poháru, nadále trvá.
McLain Wardovi byly zpětně přiznány body a dotace příslušná druhému místu ve druhém kole. Toto opatření nijak nepostihuje bodové
hodnocení ani ceny přiznané ostatním závodníkům v soutěži."
Důsledkem vyšetřování je i rozhodnutí FEI o vydání závazné
směrnice k hypersensitivitě, kterou se budou veterinární komise
FEI řídit. Tato směrnice bude projednána se všemi národními
federacemi ještě před CHIO v Cáchách.
Přes tuto neuvěřitelnou revizi případu, která na postup všech
zodpovědných vrhá zcela nové světlo, zaujala americká federace USEF, jezdec McLain Ward i veterinář Tim Ober velkorysý postoj.
Ti vydali společné prohlášení. V něm se praví, že nesouhlasí se
stanoviskem FEI, že klisna Sapphire projevovala takový stupeň
sensitivity, která by vedla k diskvalifikaci ze třetího kola poháru
a vůbec nesouhlasí s celým následným procesem. V zájmu jezdeckého sportu, ale upouští od dalšího sporu s FEI a nebudou tuto
diskvalifikaci zpochybňovat.
Celá kauza byla nevěrohodná od samého začátku. Nyní,
s časovým odstupem byla FEI donucena přiznat svoji chybu, nijak
ale nemůže napravit tehdejší zásah do vývoje finále Světového
poháru. V rámci objektivity dodejme, že americký jezdec i jeho
otec v minulosti byli za nezpochybnitelně prokázané postupy
neslučující se s jezdeckou a sportovní etikou již trestáni. Je otázkou, zda rozhodnutí jury neovlivnila tato minulost. Současné vyústění však ukazuje, že takto závažná obvinění musí být zcela jasně
dokazatelná. Doufejme jen, že si z toho vzali oficiální představitelé
dostatečné ponaučení a podobným kocourkovským rozhodnutím
se napříště vyhnou.
V. K. Dvořák

Foto J. Bělohlav
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Reakce na článek CDI-W Brno 2010
Tímto bych ráda reagovala na článek C. Neumana a některé citáty rozhodčího I. Vietora. Článek se
mne jakožto startujícího jezdce dotknul, zcela dobře nejsem schopna pochopit, jak někdo, kdo se do
Brna nedostavil, a kdo drezúře nerozumí, může psát, že někteří zástupci dělali ostudu a nebyli soudní,
když se odvážili startovat?! Myslím, že daleko větší ostuda byla, že nemáme žádné mladé jezdce (tedy
pouze jedna mladá česká jezdkyně, která startovala v této kategorii M. Lagínová a jelikož jsme měli
v každé kategorii zástupce, který “dělal ostudu”, tak zřejmě i ta nebyla dost dobrá a podlehla velmi kritickému oku C.Neumanna - skvělá podpora pro novou generaci..). Tomu, že mladí jezdci nejsou, přikládám velkou roli vzdělávacím střediskům drezúrním, která by měla osvětu šířit, ale asi se tak neděje,
poněvač mladí jezdci jezdí na národní úrovni pod 50% (viz mistrovství Prahy 2010). Z pozice jezdce
nepovažuji svůj výsledek v GP za ostudný, připravovala jsem si svýho koně Corrada AZ od prvopočátku
sama a jsem hrdá na to, že je schopen se ve věku 9ti let se na této úrovni pohybovat, také věřím, že se
příštím rokem opět zúčastníme a nebudeme zbytečně ztrácet body na pasáži a piafě a přechodech.
Corrado má jinak velký potenciál, akorát se mu letos v deštivých podmínkách nechtělo a já trochu podcenila situaci, měla jsem dané věci doma trénovat více bez biče, ale lidem, kteří nikdy nepiafovali ani
nepasážovali tohle těžko vysvětlím. Cvalová práce ostudou rozhodně nebyla, pač byli udělovány známky 6 až 7, série a cvalové piruety byli velmi pěkné. Iljovi Vietorovi přeji, aby byl upřímnější, podíval se na
svoji jezdeckou kariéru, pokud je mi známo, tak před Lenkou Sekaninovou se o nikom nezmiňoval, že
by tam nepatřil, a byl rád, že mohl na CDI*** soudcovat (když mu Lenka volala, aby nejezdil, že rozhodčího nepotřebuje z důvodu nízkýho počtu startujících, tak prosil, že přijede i zadarmo, hlavně aby mohl
soudcovat). U I. Vietora je někdy legrační, že dá jezdce na 2. místo, i když nepředvede ani čisté série
ani čisté piruety s výsledkem přes 64% (mám na mysli momentálně výsledek Hanky Vašáryové, které si
jako jezdkyně velmi vážím, ale i ona věděla, že nebyla ohodnocena dobře, poněvač převedení Richmonda mělo na úrovni SG a IMI hrubé chyby - závody KV-Gabrielka). Jinak Slovensku přeji, aby měli v brzké době také zástupce v GP, momentálně tam žádní nejsou, a tak se úlohy úrovně GP ani nevypisují,
KDE NIC NENÍ ANI SMRT NEBERE, proto buďme rádi, že u nás alespoň někdo má snahu GP jezdit
a né celý život drndat ST a T. Do budoucna přeji všem jezdům hodně štěstí, zdraví pro ně i pro koně
a silné nervy, nikdo si neumí představit, jak moc dokáže kritika ublížit, ale i povzudit, CO NEZABIJE, TO
POSÍLÍ (Vzkaz pro C. Neumanna: v tomto duchu by se však neměli odehrávat výcvikové hodiny dětí,
neustále mám na paměti, jak Vám během jedné hodiny popadaly skoro všechny děti na Trojáku, koně
lítali po hale a děti plakaly, že už na ně nechtějí, já se vyhýbala s Corradem v hale a přišlo mi to hrůzostrašné, proto prosím neodrazujte ty lidi, kteří jsou houževnatí a bojují).
S přátelským pozdravem Alena Zeusová. p.s. prosím o otisk celýho článku, děkuji.
V článku CDI-W/CDIY Brno a v následném komentáři jsem sice nikoho nejmenoval, ale Alena
Zeusová se poznala. Vytáhla do boje s rétorikou nejtěžšího kalibru. Schytali jsme to všichni. Uznávaný odborník a mezinárodní rozhodčí Ilja Vietor (kterému se omlouvám, že jsem ho do této situace zatáhl), všichni zodpovědní za drezurní Sportovní centrum mládeže a pochopitelně i já. Nyní už
vím, že kritika by měla povzbudit. Za socialismu razili komunističtí pohlaváři termín konstruktivní
kritika. Mělo mě přeci trknout, že když na mezinárodních závodech v GP nezvládá dvojice pasáž
a piaf, jde tento nedostatek dohonit třeba ve cvalu.
Drezurní společnost v ČR má před sebou ještě obří kus práce. Teď ještě přijít na to, jak některým houževnatým vysvětlit, že nemusí bojovat. Stačí umět.
Cyril Neumann

Dvakrát na šampionát
Endurance v Kreuthu
Čeští jezdci endurance mají za sebou úspěšnou polovinu sezóny i národní šampionát. Vyvrcholením roku 2010 pro ně jistě bude evropské mistrovství juniorů a mladých jezdců (jedna
kategorie), které se koná 3.-6. srpna v německém Kreuthu. Za ČR nastoupí k závodu 120 km
kompletní tým ve složení Mir. Jadlovský, Kat. Hemzalová, Ter. Terberová a Mar. Terberová.

Mladí koně ve Verden
Ve stejném termínu je na programu drezurní MS mladých koní ve Verden. Mezi pětiletými bude ČR reprezentovat LA FLERET a Hana Vášaryová a FERRY s Evou Jančaříkovou.
Tato jezdkyně bude startovat i v soutěži šestiletých na WAYOMA.

Foto J. Matuška

Po dubnovém a květnovém kole se třetí kolo zduchovického seriálu Fitmin Junior Channel Star konalo ve dnech 2.-3. července. Do Zduchovic si tentokrát
nenašlo cestu tolik soutěžícíh jako je obvyklé. V tropickém vedru bylo ale příjemné, že tentokrát nebyla startovní pole tak rozsáhlá. V nejtěžší soutěži závodů -S**- zvítězila Michaela Stránská na CHEZANO RATINO C z JK Sever Liberec. Kompletní výsledky na www.kone-zduchovice.cz

Foto: M. Litovová

Ve společné kategorii junioři a mladí jezdci v disciplině endurance se ve Sloupu
v Čechách stala 3. července prvním mistrem ČR roku 2010 Markéta Terberová na
WELLFARE. Trať 80 km projela průměrnou
rychlostí 17,592 km/h.

Kdo na CSIO do
Bratislavy?
CSIO v Bratislavě je na dohled (5.-8.
srpna) a tentokrát to vypadá, že by za ČR
mohl nastoupit kompletní tým. O start na
slovenském CSIO projevili zájem jezdci
Aleš Opatrný, Jiří Luža, Ludvík Jandourek,
Zuzana Zelinková, Filip Doležal a Barbora
Tomanová. Poslední dva jmenovaní se ale
definitivně rozhodnou až jak koně zvládnou rekonvalescensi po ME v Jardy. Ludvík Jandourek přišel o svoji dvojku ABC
CATARO Wepol, který je v SRN nabízen
k prodeji a tak i on ještě není definitivně
rozhodnut. Na to, jak bude vypadat čtveřice pro případný start v Poháru národů, si
tak musíme ještě počkat.
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Kočáry
v Pardubicích
Pořadatelskou novinku přichystali v Dostihovém spolku. Ve dnech 16.-18. července byla na pardubickém
závodišti premiéra soutěží
spřežení. Národní soutěž
CAN-A získala i mezinárodní punc, když do Pardubic
dorazilo šest dvojspřeží
z Rakouska.
Rozpis nabídl soutěžícím
čtyři soutěže. Vedle jedno, dvoj
a čtyřspřeží soutěžily na závodišti i dvojspřeží pony.
Drezurní zkouška byla
poslední kontrolou našeho

týmu jednospřeží před odjezdem na MS do Říma a start
absolvovala reprezentační trojka Jan Exnar, Libor Kůrka
a Jan Minarčík.
Především Jan Minarčík
z Nového Jičína si premiérové
Pardubice užil, když zvítězil
mezi 14 jezdci. Mezi stejným
počtem dvojspřeží byl nejlepší

Radek Nesvačil (NH Kladruby
n.L.) a souboj dvou čtyřspřeží
vyhrál Petr Vozáb (NH Kladruby) nad Zdeňkem Jiráskem (JK
Robousy). V Pardubicích bylo
i pět dvojspřeží pony a zde zvítězil Tomáš Palín z Moravského Krumlova. Kompletní
výsledky
naleznete
na
www.sprezeni-cjf.cz
Foto J. Gebauer

Výsledky
Jaroměř - Josefov 12.6. drezura -Z1- (5) 1. Nováková - DOBROGOST (JK Roudnička),
DU (9) 1. Dohnalová - FLOP 3
(JK Kunčice), DD (15) 1. Dvořáková - DOUGLAS 1 (JPS Borovinka), DJ (15) 1. Hejlová - SACRAMOSO Mantova (NH Kladruby
n/L.), mistr. VČO J+Y DJ (8) 1.
Pechmanová - DADAJ (JS Kolesa, o.s.), senioři JJ (3) 1. Kosařová - AKIM 2 (JK Bohuslavice),
děti DD (6) 1. Kučerová - BODO
(Leonix OS).
Kroměříž 19.6. -ZM- děti (5)
1. Anovčínová - ESPERY
(Týnec), 4-5letí (8) 1. Urban ASPIDA (Rakon Kojetín), dvouf.
sk. 100/110 cm (44) 1. Ministrová - LETOR (Mariánov), -ZL- (46)
1. Berneš - VOX (Ruprechtov), L*- (27) 1. Složil - GRÉTA (Oldřichov), 2. Lukšíková - LAMIRÁL
(Florida Kroměříž), 3. Složil KAREL-OLD (Oldřichov), -S**(9) 1. Složil - GRÉTA (Oldřichov),
2. Vala - RAFIR (Spolfinn), 3.
Ivánková - SALINA 1 (Watango
Staříč).
Brno - Panská Lícha 26.27.6. stupň. obt. do 100 cm (64)
1. Turzíková - KATY (Perná),
dvouf. sk. 100/110 cm (65) 1.
Turzíková - KATY (Perná), -ZL(42) 1. Příhoda - CELESTA-M
(Gold Star), -L*- (23) 1. Příhoda SAMBA (Gold Star).

Ve dvou kolech druhé poloviny KMK v Opavě a Frenštátě p. R. zvítězil ve společné kategorii 6tiletých hřebců a klisen David Fialka na
LA CAMPO (Mustang Lučina)

Amazonka
v Kolíně

Foto K. Návojová

Ve dnech 12-14. července se
v rámci pony festivalu na Mělníku rozdávaly medaile v oblastním ponyšampionátu.
Mezi drezurními jezdci získaly
titul domácí Anna Hrudková
s CORINT 1 (8-12 let, P5)
a Kateřina Rousová s HURRY
UP, JK R+K Řísuty (13-16 let,
foto). Ve skocích na parkuru LP
nenašla přemožitele domácí
Lenka Heřmanová na FÍK 2 (812 let). I poslední zlatá medaile
zůstala na Mělníku zásluhou
Marie Hrudkové na PEGAS 12.
V rámci pony festivalu probíhaly drezury P4, P5, DD a skoky
ZP-STPB. Vítězkou úterního
STPB se stala po rozeskakování
Aneta Dohnalová s VASIL (JK
Benfour). Ve středu jako jediná
zajela bezchybně Antonie Sabathilová na NIGHT-SHADOW (JK
Diana Dubová Lhota).

Foto J. Gebauer

V Memoriálu Josefa Kincla
(-ST**-, 20 start.), jehož XII.
ročník uspořádal 10. července
JO Horymas Horní Město, zvítězil po rozeskakování pěti
koní jeho vnuk, domácí Josef
Kincl s LAURA 12
Foto J. Gebauer

1. ročník FORD Cup proběhl 10.-11.července v Trojanovicích. V nedělní
hlavní soutěži -S**- nastoupilo 48 startujících. Po dvou rozeskakováních
zvítězila Lenka Vachutková na KORNET 1 z JO Dubicko.

Ve dnech 10. a 11. července
se v Kolíně konal tradiční
závod určený pouze jezdkyním
s názvem Amazonka. Program
závodů již několik sezón
doprovází soutěžení o titul
Amazonečka (-Z-) určené jezdkyním do 18 let. Tentokrát jich
bylo 26 a Amazonečkou se
stala Lucie Heroldová na WILLIAM-W (SK Mimosa).
Dvoudenní závody, jejichž
součástí byl i oblastní šampionát
ve skocích, pak vyvrcholily soutěží -S**- + finále s 28 účastníky
o titul Amazonka 2010. S celkovým součtem 4 body a s nejrychlejším finále zvítězila Nikola Havránková na LUCKY 273 (Tereza
Brniště).
Kompletní výsledky ze závodů
v Kolíně naleznete na
www.staj-vaclav-kolin.cz

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních
boxů, oken, vrat, žlabů,
přístřešků, parkurových
překážek,
kotců pro psy,
nově i kolotočů, atd.

Pronájem
turnajových boxů.
Tel: 728 162 407

Netradiční závody uspořádala v pondělí 5. července skoková stáj Libora Pěchoučka v Oldřichově. Jednalo se o hobby drezurní závody, jejichž součástí byla i volná sestava na hudbu v kostýmech. Na fotce
druhá zprava i vítězka klasické drezury Vladimíra Lhotáková a DAVINJO (JK Tachov).
Zduchovice 2.-3.7. Fitmin
Junior Channel Star Pony Big
Tour ponyhdc -LP- (27) 1.
Petrus - KAČENKA (Sloupnice),
ponyhdc -SP- (11) 1. Petrus KAČENKA (Sloupnice), stupň.
obt. do 100 cm děti a jun. (9) 1.
Pánková - FALCO 12 (JS Ctěnice), ost. (7) 1. Průša - ARWEN
(JK Chadeva), stupň. obt. do
100 cm (9) 1. Šatava - LABYRINT (Film Praha), dvouf. sk.
100/110 cm (33) 1. Civišová SUNSHINE 1 (JK Falea), -ZLSmall Tour (29) 1. Neumannová BATMAN (JS Ctěnice), -L**- Big
Tour (15) 1. Adam - UNESCO 1

(JK Adama), 2. Doležal - CAPTAIN JACK (ČJK), . Rothová CARINA 3 (JK Chadeva), Pony
Small Tour ponyhdp -LP- (10) 1.
Jandová - JACK (Dvořák Barchov), Pony Big Tour ponyhdp SP(15)
1.
Tůmová
KARA/BACARDIA (JK Koba),
Pony Special Tour -STPB- (6) 1.
Řezníčková - JACK (Mělník), ZL- (14) 1. Šlechtová - BELLA
ITALIA (Bernartice), -L**- Small
Tour (14) 1. Neumannová - GINGER 3 (JK Ctěnice), 2. Šlechtová
- BELLA ITALIA (Bernartice), 3.
Hrudková - QUEREN (JK Mělník), -S**- Big Tour (5) 1. Strán-

ská - CHEZANO RATINO C (JK
Sever Liberec),
Pravčice 3.7. 33. Hanácký

pohár dvouf. sk. 100/110 cm
jun. (9) 1. Kotasová - TÁRA
(Rektořík), ost. (33) 1. Žitná - JISKRA (Vittoria), stupň. obt. do
120 cm (34) 1. Beneš - VOX
(Equiklub Ruprechtov), -L- (26)
1. Lukšíková - LAMIRÁL (Florida
Kroměříž), 2. Žitná - IRIS 2 (Vittoria), 3. Složil - GRÉTA 8 (Jaso
Oldřichov), -S- (11) 1. Složil GRÉTA 8 (Jaso Oldřichov), 2.
Urban - SALONIKÉ (Kojetín), 3.
Lukšíková - LAMIRÁL (Florida
Kroměříž).
Těšánky 6.7. Cyrilo-Metodějské závody ponyhdc -ZLP- (5) 1.
Šrámková - BRUMBI EWITA
(Litomyšl), ponyhdc -LP- (5) 1.
Šrámková - BRUMBI EWITA
(Litomyšl), -ZM- 4-5letí (9) 1.
Pavlíček - SIMON 11 (Litovel),
dvouf. sk. 100/110 cm (11) 1.
Zimová - FONTÁNA (Strixy), -ZL(14) 1. Pavlíček - REDENPTIA
(Litovel), -L- (5) 1. Pavlíček REDENPTIA (Litovel), -ZM- 45letí (7) 1. Horníčková - THALIE
(Týnec), stupň. obt. do 100 cm
+ žolík (31) 1. Žitná - JISKRA
(Vittoria), -ZL- (27) 1. Zimová FONTÁNA (Strixy), -L- (10) 1.
Jarka - MIA (JK Haná).

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1, fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220, 602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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