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Šampionátové léto začalo na Ptýrově
Hlavní domácí událostri uplynulých 14 dnů byl skokový šampionát seniorů a mladých jezdců na
Ptýrově, který se konal ve dnech 5. - 7. července. Byl prvním z řady letošních národních mistrovství v klasických jezdeckých disciplinách.

Skokový
šampionát si
stále v záplavě
jiných seriálových i jinak lákavých soutěží
domácí sezóny
stále udržuje
zcela výsadní
postavení. Dokonce to vypadá, že jeho
prestiž po jisté
stagnaci v 90.
letech i roste.
Určitě je to
způsobeno
stále se rozrůstající skupinou jezdců, která na šampionát přichází s medailovou
ambicí. Navíc profesionálně zdatní organizátoři s celou řadou pořadatelských
zkušeností již dopředu garantují sportovní úroveň i kvalitu zázemí jak pro jezdce
a koně, tak pro diváky. Pokud přeje i počasí je úspěch dopředu zaručen. Podle
rozhodnutí ČJF se nyní v pořadatelství
střídají Martinice s Ptýrovem. Letos se na
(Pokračování na str. 2)

Foto K. Návojová

Skokovým mistrem roku 2013 je Ondřej Zvára

Čtyři Poháry národů v Cáchách
Světový jezdecký
festival v Cáchách
představuje Německu jednu z největších a nejprestižnějších
sportovních
událostí roku. Letos
i přes nepřízeň počasí přišlo během
deseti dnů víc než
360 tisíc diváků,
z nichž mnozí si při
odchodu
koupili
vstupenky na rok
2014. Konkůr si nenechali ujít ani političtí prominenti. Během soutěží a přehlídek se představilo 557 koní a 375 sportovců z 30 zemí a na dotacích bylo vyplaceno 2,67millionu EUR.
Celkem se v průběhu 10 dnů konaly v Cáchách čtyři Poháry národů a představena byla
i nová trofej skokový Grand Slam o milión Eur.

Foto Jacob Mellisen/FEI

Games Road Tour
zve do Normandie
Na konci června se na velkolepé turné vydala obří reklamní akce, která na
řadě významných sportovních střetnutí
Evropy (převážně ovšem Francie) zve
diváky k návštěvě Světových jezdeckých her 2014 v Normandii. Ty se rozeběhnou již téměř za rok 23. srpna
2014.
Obří kamión je vybaven mnoha lákadly a jedním z nich je například fotosalon,
ve kterém mohou svojí fotografií návštěvníci přispět k tvorbě mohutné fresky, která pak bude vystavena na centrálním stadionu her v Caen.
Propagační vůz již lákal diváky na
CHIO v Cáchách nebo na CSIO Calvados. Jeho přítomnost ozdobila i dojezd
11. etapy Tour de France 10. července
v Avranches. Vedle celé řady významných soutěží ve Francii se Games Road Tour objeví i na Land Rover Burghley Horse Trials ve Stamfordu v Anglii
ve dnech 5. - 8. září.
Vše vyvrcholí při hlavní hipologické
akci francouzské zimy, kterou
je Salon du Cheval de Paris od
30. listopadu do 8. prosince.
Inzerce

Pohár národů
Prvním skokovým vrcholem byl ve čtvrtek 27.
června Pohár národů. První kolo se jelo v podvečer a druhé za umělého osvětlení hluboko do noci. Z účastníků první evropské divize chyběli Španělé a Ukrajinci místo kterých hostovali Belgičané. Do jámy lvové se také odvážili, ve třech star(Pokračování na str. 4)

Nové Město nad Metují
Ze zisku hlavní trofeje Grand Prix Aachen se
radoval nestárnoucí Nick Skelton (BIG STAR)

www.prim.cz
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Šampionátové....
(Dokončení ze str. 1)

Cyrilo-Metodějský víkend vypravili všichni do
Ptýrova a o erudici pořadatelů nikdo nepochyboval.
A ještě jednu výjimečnost si národní šampionát, alespoň ten skokový, oproti jiným střetnutím
udržuje. Dokáže v průběhu soutěžních dní jezdeckou společnost více stmelit. Národní mistrovský je tak příležitostí uvědomit si příjemnou
příslušnost k jezdecké komunitě, která nám někdy v záplavě sportovně organizačních starostí
poněkud uniká.

Mohou za to družstva
Na této výjimečnost má určitě zásluhu především soutěž oblastních týmů. Ta byla sice
v minulosti kritizována za poměrnou snadnost
a již několik ročníků soutěží týmy ve dvoukolové úrovni –S**-. Ta je v současnosti dostupná
širokému spektru domácích jezdců a na stále
narůstajícím počtu družstev je to vidět. Soutěž
tak ale umožní, že je národní šampionát skutečně šampionátem všech. Tribuny s kulisou
skupinek oblastních příznivců pak dělají ze soutěže družstev jeden z nejpříjemnějších diváckých zážitků a je příležitostí pozdravit se se širokým spektrem celorepublikových přátel
a známých.
Letos se k oblastnímu měření postavilo jedenáct týmů. Po prvním kole bylo jasné, že soutěž
je výkonnostně i pro jezdce příjemným zážitkem. Žádný z týmů nepostupoval do nedělního
finále s dvouciferným výsledkem. Ještě šestý
tým dokončil první kolo s pouhými 4 body a tak
bylo vše otevřeno.
Otevřenost soutěže pak nedělní druhé kolo potvrdilo. Z medailových favoritů se výkon
podařilo zopakovat pouze družstvu Praha 2
ve složení Ladislav Dub (DONA 9), Linda
Vondráčková (ARIDA), Michaela Hažmuková (CAPRIANO Z) a Luboš Vondráček
(GERA 2). Tito jezdci jako jediní absolvovali
i podruhé s čistým kontem. O titulu bylo rozhodnuto.
Druzí, po prvním kole čistí, jezdci týmu Jižní
Morava 1 jim cestu k titulu usnadnili. Tomáš
Aberl na ATHENA 1 po rutinovaném výkonu
směřující k další nule spletl parkur. Z boje o medaili vypadl i tým Střední Čechy 1, který k jednomu bodu připsal dalších 14. Ze stříbra se proFoto K. Návojová

Foto K. Návojová

Mistrovskou soutěž oblastních družstev (-S**+S**-) vyhrál tým Praha 2 ve složení: Ladislav Dub CROUCH, Linda Vondráčková - ARIDA, Luboš Vondráček - GERA 2 a Michaela Hažmuková CAPRIANO 2

to mohli radovat jezdci Jižních Čech 1 se součtem 4 body před Severními Čechami 1 se součtem 8.

Hattrick pro Tomanovou
Rozpis mistrovské soutěže mladých jezdců
a soutěže žen byl shodný. Na obě skupiny uchazečů o medaile čekaly parkury úrovně –S**–,
–ST*– a –ST**–. Stavitelem kursu byl Chorvat
Eduard Petrovič. Ten je na našich kolbištích již
jako doma a důvod své obliby dokázal i tentokrát.
Po redukci druhých koní nastoupilo k závěrečnému kolu 14 dvojic. Na čele vévodila dvojice
jezdců Barbora Tomanová (KOHEN) a Jan Zwinger (GALILEA), kteří do třetího kola nastupovali
s čistým kontem. Pronásledováni byli trojicí jezdců se 4 body (Kateřina Kubrická – ŠEJLA, Veronika Jelínková – FOREVER a Michaela Hažmuková – CHICAGO BLUES), za kterými ovšem číhala ještě Sabina Šůchová (EBEL) s 6 body.
Eduard Petrovič připravil kurs s distancemi
maximálně dvou skoků, což je maximum ptýrovského kolbiště. Všechny sice vyžadovaly od jezdců reakci, ale zásadně byly postaveny koním příjemně. Obtížnost
kursu navyšovala délka trati
a počet skoků (15) a tradičně
i čas.
Podle očekávání se boj
o medaile soustředil na závěrečnou šestici. Hned první
Sabina Šůchová (SK MIMOSA) si prvním čistým výkonem řekla o medaili. Celkem
tedy součet 6 bodů. Jako dru-

Titul mezi ženami (-S**+ST*+ST**-) získala jediná po třech dnech
bezchybná Nathalie Crnková na CONGO KING (Bost Praha)

há absolvovala s nulou Veronika Jelínková (JK
Sever Brno). Součet 4 body byl v té chvíli nejlepším výkonem. Diváci s napětím čekali na
oba doposud bezchybné.
Jako první startovala Barbora Tomanová (JK
Dance and Jump) a opět předvedla rutinovaný
bezchybný výkon. Diváci mohli po delší době vidět Barboru doma a bylo hned vidět, že v cizině
rozhodně nezahálela. Obrovský přehled, kterým své vystoupení na šampionátu korunovala,
vzbuzuje naděje pro evropský šampionát ve
Španělsku.
Vše mohl ještě zkomplikovat Jan Zwinger
(Stáj Zwinger), ale nestalo se. Jeho výsledek
10 bodů nakonec stačil až na 6. místo. Barboře Tomanové umožnil bezproblémový
zisk mezi mladými jezdci již třetího titulu
v řadě.

Návrat Kinga
Po dekorování mladých jezdců pokračovaly
plynule ženy, které měly parkur zcela shodný.
Těch nastoupilo do třetího kola dvacet tři. Papírově se dalo předvídat, že souboj o medaile proběhne až v samotném závěru startovní listiny.
Zde se nacházelo sedm dvojic v rozmezí dvou
chyb.
Na čele průběžného pořadí vévodila Nathálie
Crnková a CONGO KING (Bost Praha) s nulou.
To bylo pro mnoho diváků velké překvapení. Po
loňském nevydařeném startu na ME, kterému
ovšem již předcházely nepřesvědčivé výkony se
zdálo, že kariéra tohoto superkoně je u konce.
Letos třináctiletý CONGO KING ovšem nastoupil v Ptýrově opět v oslnivé formě. Všichni byli
zvědavi, zda své dva suverénní výkony korunuje i v neděli.
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(Manon Litomyšl,
další dva body. Skupina 12 bodových měla další1 bod za čas) a Jiho člena.
Ondřej Zvára, kterého také letos mnoho doří Hruška MR. VOX
mácích diváků na našem kolbišti nevidělo tak
Agromarket
nastupoval s náskokem chyby. CENTO LANO
H+B (Opava Katedokazoval, že výška problémem není. Vesměs
řinky).
Další jezdci ale
byl o desítky centimetrů výše. Nad skoky ale
potvrdili, že obtížzůstával viset a problémem byla spíše šířka.
nost mistrovského
Nakonec to ale na zlato stačilo. Chyba a bod
parkuru byla zvoleza čas znamenalo součet 6 bodů. Za to se zlana dobře. Určitě byl
to roku 2013 získat dalo. Stříbro připadlo Aleale spokojen Milan
šovi Opatrnému.
Severa na BELBojovalo se však ještě o bronz a k rozeskaDARLO (Enorm),
kování nastoupili překvapeně i jezdci před pokterý si do závěrečsledním kolem na 11. a 13. místě. Zahajoval
ného kola nesl 10
Kamil Papoušek a byl výborný. Chyba ho sice
bodů a přidal již
neminula, ale návrat na český šampionát se topouze 4. (8. místo).
muto jezdci vydařil. Pokračoval Jiří Hruška
Přesto že po zahaa i on chyboval. Zuzana Zelinková se chybě tajovací čtveřici naké nevyhnula a tak původně o titul bojující Ludstupovali k závěvík Jandourek měl cestu alespoň za bronzem
rečnému kolu dvojitakticky snadnější. Šanci využil a po čistém roce se stále lepšími
zeskakování mohl také na stupně vítězů.
průběžnými výsledNyní do Evropy
ky, nulu již diváci
Další kolo mistrovsky parkurové národní hisneviděli.
torie je za námi. Drtivá většina diváků odjížděla
V závěrečném
z Ptýrova spokojena. Šampionát roku 2013 dokvartetu nejprve
posud korunoval vše, co se za posledních 20 let
Zuzana Zelinková,
v českém skokovém jezdectví podařilo. Nyní již
tuto sezónu poprpouze čekáme na potvrzení ve středoevropské
Trojice nejlepších mladých jezdců roku 2013: mistryně Barbora Tomanová, vé v sedle CALERI
společnosti. K tomu bude příležitost v BudapešII, dvakrát chybostříbrná Veronika Jelínková a bronzová Sabina Šůchová
ti a Bratislavě. V té evropské by to snad mohlo
vala a ocitla se ve
dopadnout tento víkend ve Španělsku. Mladí
skupině 12 bodových Kamila Papouška a JiříPrvní si o stupně vítězů řekla čistým výkonem
jezdci i junioři již pro to udělali hodně. Seniorská
ho Hrušky.
Denisa Bittnerová na VANESSA 5 (Bioveta).
Evropa je pro nás ale ještě hodně těžká. Na tu
Aleš Opatrný na ZIDANDE chyboval jen jedCelkový součet 5 bodů stačil v té chvíli na zlato.
si budeme muset ještě chvilku počkat. Letos
nou a se součtem 8 bodů se ujal vedení. Ludvík
Startovat ovšem mělo ještě pět dvojic. Hned náv Dánsku to na nějaký zásadní průlom ještě neJandourek a VIGO 1 (Murhof Melichar) se v zásledující Jitka Opatrná na UNO-M (Hořovice) jevypadá.
věrečném parkuru hrozně nadřeli. VIGO se snají výkon zopakovala a bylo tady druhých 5 bodů.
Ing. Cyril Neumann
žil, ale nakonec dvakrát shodil. Časomíra přidala
Třetí od konce v Německu žijící Šárka Schmaus
na RESCALDINO obě soupeřky překonala. Závěrečná nula zastavila její součet na celkových
4 bodech.
Předposlední Lenka Gladišová a IRRAS (JK
prezentantů budou starty na dvou letních
Vyvrcholení letošní juniorské sezóny se blíží
Gladiš) shodila a byla mimo medailové stupně.
CSIO, včetně účasti v Poháru národů. Do Bua proběhne 16. - 21. července při skokovém mistVše měla v rukách Nathálie Crnková. Od prvdapešti (11. - 14. 7.) odcestoval tým ve složení
rovství Evropy ve Vejer de la Frontera. Přes značních skoků bylo zřejmé, že je zde opět starý senAleš Opatrný, Zuzana Zelinková, Zdeněk Hrušnou vzdálenost se k němu nakonec vypravila z ČR
zační CONGO KING. Nathálie ukrajovala z parka a Kamil Papoušek. V Bratislavě (1. - 4. 8.)
mohutná ekipa.
kuru skoky s přehledem a jistotou. Po projetí cínás bude zastupovat Aleš Opatrný, Zuzana ZeV kategorii dětí to je Michaela Rodová (AURElem tak byl i druhý individuální titul dne udělen
linková, Kamil Papoušek, Jiří Skřivan a Zdeněk
NA) a Kateřina Kučerová (Timpex ABRAND). Juniza tříkolový bezchybný výkon.
Žíla. Jediný Ondřej Zvára účast v náročných
oři sestavili kompletní tým ve složení Tina Šalková
Ovšem zde ještě nebylo medailové drama
střetnutích odmítl a svoji formu před ME bude
(TORO), Adéla Půlpánová (QUEEN C), Kateřina
ukončeno. O bronz se musela rozeskakovat Jitladit uprostřed léta na CSI ve Wiener NeuMálková (PARODIE), Anna Kellnerová (KASHMIR)
ka Opatrná a Denisa Bitnerová. Denisa Bittnestadt.
a Nicola Grünthalová (LEANDRO S). Naopak katerová startoval první. Snažila se o čas a udělala
gorii mladých jezdců bude
chybu. Jitka Opatrná si mohla dovolit nespěreprezentovat osamocená
chat. Na trase rozeskakování byla o 10 vteřin
Barbora Tomanová (SORdéle a nakonec skutečně nic nespadlo. Bronz
CERESS).
putoval do Hořovic.
Část týmu zakončila přípravu pod vedením René TeNovým mistrem Ondřej Zvára
bella na společném soustřeSeniorská kategorie měla tři kola obtížnosti
dění v SRN, část vyrazila
–T-. Zahajovalo se na jedné hvězdě a v sobotu
v úterý 9. července z ČR.
pokračovalo na dvou hvězdách. Na počátku roObě skupiny přepravovaku uvažovala skoková komise i o závěrečném
ných koní se pak sešly 10.
tříhvězdovém kole. Nakonec bylo ale i třetí kolo
července v Lyonu, kde měly
úrovně dvě hvězdy.
plánovanou přestávku.
Při prohlídce parkuru nikdo nepochyboval, že
Jezdci se do Španělska
to bude stačit. Skoky na mírách 150 cm působipřepravili díky štědrému
ly pro mistrovskou úroveň dostatečně důstojně
sponzorovi letecky ve čtvrtek
a mnoho bezchybných výkonů odborníci neoče11. července spojem Praha kávali. Celkem 13 překážek s 16 skoky a závěMalaga s následným přesurečnou velkou vodou slibovalo zajímavý spornem na hranici Andalusie do
tovní zážitek.
Vejer de la Frontera. Celý
O titul svedlo souboj 15 dvojic. Nejlepší výtým tak bude mít dostatečně
chozí pozici měl Ondřej Zvára na CENTO LANO
dlouhou dobu k adaptaci na
(Arcus Engieering Czech) s jediným bodem
jihošpanělské prostředí. Průz pátku a Ludvík Jandourek a VIGO (Murhof
běžně můžete dění ve Vejer
Melichar), který měl body dva.
sledovat na
Zuzana Zelinková na CALERI II měla body
www.sunshinetour.net
čtyři, stejně jako Aleš Opatrný se ZIDANDE P.
Dva Poháry
Zuzana Zelinková měla v Ptýrově i svoji jedpřed ME
ničku LUKAS NINJA, který ovšem chyboval
jak v pátek, tak v sobotu a nedělní diváci ho již
Seniorská reprezentace
neviděli.
ve složení Aleš Opatrný, ZuHned první dvojice, které si nesly do finále
zana Zelinková, Ondřej Zvára
dvouciferné výsledky dokázaly, že závěrečný
a Jiří Skřivan se připravuje Barbora Tomanová a Dominika Kolowrat - Krakovská startovaly ve
parkur není nad síly finalistů. Postupně zvládli
na svůj evropský šanmpio- dnech 27. - 30. června na CSI2* v Linzi. Barbora Tomanová na
závěrečné kolo bez chyb na překážkách Veronát, který se koná v dánském COJACK získala v šampionátu juniorů (140) a mladých jezdců (145)
s jednou chybou 4. místo (12 start.) a na SORCERESS (foto) skonnika Macánová na CHIN CHIN (Tecton Most, 2
Herningu 19. - 25. srpna.
body za čas), výborný Kamil Papoušek na BEL
Důležitou závěrečnou čila ve finále Silver Tour (135) s jedním shozením. Kompletní výsledpřípravou pro některé z re- ky na www.reitergebnisse.at
CANTO (Srnín), Jiří Skřivan a KALISTO
Foto K. Návojová

Mladí ve Španělsku, senioři v Budapešti
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Čtyři Poháry ....
(Dokončení ze str. 1)

ryzákem LONDON (Nabab de Reve). Jel báječně, zopakoval nulu z prvního kola a Holanďané
s celkovými čtrnácti body zvítězili.
Druzí úchvatně bojující Belgičané měli sedmnáct a třetí posmutnělí Němci dvacet jedna. Na
čtvrtou příčku s dvaceti třemi propadli Francouzi
a pátí Irové končili s třiceti pěti body. Šestí Švýcaři měli čtyřicet dva, sedmí Britové čtyřicet osm
a poslední Saudští Arabové šedesát dva body.

tující, bronzoví z londýnské olympiády a do Barcelony už kvalifikovaní Saudští Arabové. Pro body
Furusiyya Cup si přijeli Francouzi, Holanďané,
Irové a pochopitelně Němci.
Parkur Franka Rothenbergera patřil jak se
ostatně čekalo, k tomu nejobtížnějFoto J. Mellisen/FEI
šímu, co bylo doposud v této sezóně na světových kolbištích k vidění.
Výška skoků dosahovala 165 cm
a šířka 210. Chyby se dělaly po celém kurzu a byly už na zahajovací
stacionátě. Nejtěžší však byla řada
v polovině parkuru. Začínala mohutným oxerem - po pěti cvalových
skocích byl 4,2 m široký vodní příkop - na sedm skoků dopředu vysoká stacionáta - a po dalších pěti
zpátky, znovu velmi často padající
kolmý skok. Před vodou navíc stála
neobvyklá členitá bílá odskoková
zídka a pokud se na ni některý kůň
zadíval, měl velké problémy.
Těžkou ránu zde utrpěli Belgičané. Desetiletý ryzák DESTENY
VAN HET DENNEHOF s jejich zahajovacím jezdcem Gregory Watheletem překvapeně vyskočil vysoko do výšky a dopadl dovnitř a do
kolen. Pádu se sice podařilo zabránit, ale vracel se s 20 body na kontě. Navíc byl tak otřesen, že do druhého kola už nenastoupil.
Hodně obětí bylo i na předposledním trojskoku, zahájeném prkennou stacionátou s dlouhou distancí na závěrečný oxer. Významnou roli hrál i časový limit.
Po prvním kole byli podle očekávání poslední se třiceti čtyřmi body
Saudové, i když to zdaleka nebylo
tak jednoznačné. První z nich šel za
pět, druhý měl osm bodů a až ten K holandskému triumfu v Poháru národů Cáchách přispěl dvětřetí shodil pět překážek. Sedmí ma nulami stříbrný olympionik Gerco Schröder s ryzákem
skončili s dvaceti třemi body Švýca- LONDON
ři a Britové měli o bod méně. Pátí
Irové dvacet jedna, Holanďané čtrnáct, Němci
Průběžná tabulka Furusiyya FEI Nations
osm a druzí Francouzi sedm.
Cup Evropské divize I: 1. Švýcarsko - 250,
Přes výpadek prvního jezdce vedli překvapivě
2. Francie - 232,67, 3. Holandsko - 230,5,
Belgičané. Otec Ludo Philippaerts na CHALLEN4. Irsko - 220,67, 5. Německo - 182, 6. Velká
GE V. BEGIJNAKKER (Chellano Z) a syn Nicola
Británie - 143,67, 7. Španělsko - 128, 8. UkraPhilippaerts na CORTEZ (Quick Star) byli bez
jina - 100.
chyby. Jen Dirk Demeersman na BUFERO VAN
HET PANISHOF (Parco) lehce nestihl čas a jeho
Prvních pět celků má už započítány tři výjeden bod bylo také jejich celkové skóre.
sledky z povinných čtyř. Británie a Španělsko
dva a Ukrajina pouze jediný. Z toho pohledu je
Belgicko-holandský souboj
patrné, že Němci ještě budou mít hodně starosDramaticky se vyvíjelo i druhé kolo. Po odstoutí, aby se v elitní divizi I udrželi. Jedinou šanci
pení v St Gallen nutně potřebovali vyhrát Němci.
budou mít ještě v srpnu v Hicksteadu.
Jenže odpovědnost jim svazovala nohy. JedinéPříští kolo Evropské divize I je12. července ve
mu bezchybnému z prvního kola, Christianu Ahlšvédském Falsterbo. Ve stejném termínu pokramannovi na CODEX ONE, spadla ve druhém kočuje i Evropská divize II v Budapešti.
le stacionáta za vodou. Stejný skok shodil i Daniel Deusser s běloušem CORNET D'AMOUR. Meredith Michaels-Beerbaum na BELLA DONNA
stejně jako v prvním kole nedoskočila vodu a její
Druhým skokovým vrcholem byla nedělní Velká
švagr, Ludger Beerbaum s bělkou CHIARRA
cena. Vítězství v této soutěži se u našich sousei na podruhé shodil robustní oxer před trojskodů těší podobné prestiži jako evropský, světový či
kem. To bylo na vítězství málo.
olympijský titul, nebo triumf v Hamburském derby.
Belgičané ve druhém kole byli jen tři a mladéStadion byl stejně jako ve čtvrtek zcela zaplněn
mu Philippaertsovi shodil jeho hnědák CORTEZ
čtyřiceti tisíci diváky.
oba kolmé skoky za vodou. To vypadalo dost
Do prvního kola se kvalifikovalo čtyřicet jezdců.
špatně, ale hlavu znovu zvedli, když Dirk DemeTaké parkur Velké ceny měl olympijské parametersman zůstal bez chyby. Všechno bylo na bedry a obtížností si s Pohárem národů nijak nezarech Ludo Philippaertse. Na vítězství si mohl dodal. Do kurzu byl tentokrát zařazen pověstný
volit jednu chybu. Tento bonus si vybral už v podvojskok přírodních malých vod, znovu obtížná
lovině parkuru, ale jinak až k závěrečné stacionábyla řada s vodním příkopem. Velmi pozorní mutě jel suverénně. Jenže tady to nezvládl. Viděl, že
seli být jezdci v řadě okolo trojskoku a ani ta záse dostal daleko, přidal a plochým skokem z dálvěrečná nebyla o nic lehčí.
ky udělal druhou chybu. Nejvíc asi rozesmutnil
Svůj den tentokrát neměl hrdina z Poháru nábývalého německého a současného státního trerodů Gerco Schröder, který stejně jako Pius
néra Belgie Kurta Gravemeiera.
Schwizer po chybách raději vzdal. Čtyři chyby
Jako mávnutím kouzelného proutku se ve druhém kole dařilo Holanďanům. Marc Houtzager
udělala vycházející německá hvězda Katrin Ecs 13letým STERREHOF'S TAMINO (Numero
kermann a tři měli Janne-Friederike Meyer,
Uno) a Leon Thijssen s hřebcem TYSON (NumeWerner Muff, Leon Thijssen, Kevin Staut i Grero Uno) šli čistě. Jen Harrie Smolders s 9letým rygory Wathelet. Dvakrát chybovali Dirk Demeerszákem EMERALD (Diamant de Semilly) jim to
man, Alvaro de Miranda, Philipp Weishaupt,
trochu devíti body zkomplikoval. V záloze však byl
Carsten-Otto Nagel, Katharina Offel, Pénélope
stříbrný olympionik Gerco Schröder se skvělým
Leprevost i oba Philippaertsové. Ti všichni, spo-

Grand Prix pro Nicka

lu s několika méně známými jezdci prvním kolem končili.
Podle tradičního systému Velké ceny Cách,
který později přejali i pořadatelé Global Champions Tour, postupuje do druhého dotovaného kola jenom osmnáctka nejlepších. Letos to byli dva
jezdci s pěti body, sedm se čtyřmi, jeden s jedním
a osm čistých.
Z těch z prvého kola zatížených trestnými body
jmenujme Meredith Michaels-Beerbaum s holštýnkou BELLA DONNA, která předvedla na podruhé čistý parkur. Stejně bez chyby zůstali ve
druhém kole její švagr Ludger Beerbaum s 10letou CHIARA, Shane Breen a hřebcem BALLOON
(Balou du Rouet), Steve GUERDAT s valachem
NINO DES BUISSONNETS (Kannan) a Daniel
Deusser s běloušem CORNET D’AMOUR (Cornet Obolensky).
Naopak doposud bezchybný Marc Houtzager
s hnědákem STERREHOF’S TAMINO (Numero
Uno) shodil hned tři skoky a Ben Maher s bělkou
CELLA (Cento) dva.
Jednou chybovali Christian Ahlmann s hannoveránem CODEX ONE (Contendro I), Harrie
SMOLDERS se 14letou EXQUIS WALNUT DE
MUZE (Nabab de Reve) a Beezie Madden s valachem CORTES’C’ (Randel Z).
Jen třem jezdcům se podařilo zajet obě kola
bez chyby. Rozeskakování zahajovala 26letá Švýcarka Janika Sprunger s ryzákem PALLOUBET
D’HALONG (Baloubet du Rouet). Jela velmi rychle, jenže z přemíry energie přeskočila dlouhým
mohutným skokem úvodní stacionátu ve dvojskoku, dostala se pod následný oxer a stálo ji to chybu.
Pak přišel na řadu jeden z nejpopulárnějších
jezdců současnosti, pětapadesátiletý Nick Skelton s báječným hřebcem BIG STAR (Quick Star).
Předvedl svoji typickou razantní dokonalou bezchybnou jízdu a diváci ho odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
Poslední startoval francouzský rutinér Patrice
Delaveau s hnědákem ORIENT EXPRESS HDC
(Quick Star). Jel opatrně, ale když mu spadla stacionáta ve dvojskoku, již neměl na Švýcarku kde
dohnat čas. Skončil tak třetí.
Pro Nicka Skeltona je to další velký úspěch
v jeho bohaté kariéře. Velkou cenu Cách vyhrál
po ročnících 1982, 1987 a 1988 už počtvrté. Před
ním to dokázal na sklonku padesátých a začátkem šedesátých let pouze italský fenomén Piero
d’Inzeo.

Rolex Grand Slam
Marketinková aktivita světových pořadatelů přišla s novým nápadem. Nejprestižnější pořadatelé
v čele s cášským spolkem dohodli se sponzorskou firmou Rolex další super pohár, kterým je od
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letošního roku Rolex Grand Slam. Získá ho ten,
komu se v jedné sezóně podaří vyhrát Velkou cenu Cách, po ní pak Velkou cenu při CSIO5* ve Spruce Meadows Masters a nakonec i GP při CSI5*
v Ženevě. Rolex pak připravil pro takového fenomenálního jezdce (koně lze střídat) speciální prémii jeden milión Eur. Ten, komu by se podařilo vyhrát alespoň dvě Velké ceny v řadě za sebou, získá 500 000,- Eur a ten, kdo vyhraje první a poslední GP, pak ještě 250 000,- Eur. Nick Skelton je
tak prvním jezdcem historie, který může vstoupit
do této arény jezdecké sportovní nesmrtelnosti.

Německo a Dánsko
Drezurní soutěže v Cáchách zahajovalo ve čtvrtek 27. června třetí kolo FEI Nations Cup™ Dressage 2013. Soutěže se zúčastnilo devět družstev,
Španělé a Finové jezdili ve třech a připravili se
o možnost škrtu nejhoršího výsledku.
Na programu byla úloha Grand Prix a favority
byli domácí reprezentanti. Holanďané, Britové
a Švédové poslali spíše „B" týmy a tak vyzkoušet si
svou současnou sílu přijeli asi jen hostitelé Evropského šampionátu Dánové.
Soutěž se vyvíjela podle očekávání a nakonec
výsledkem 232,150 % zvítězilo Německo. Reprezentovali je: Fabienne Lütkemeier - D'AGOSTINO
(De Niro) 71,830 %, Annabel Balkenhol - DABLINO
FRH (De Niro) 77,043 %, Isabel Werth - DON
JOHNSON FRH (Don Frederico) 73,979 %, Helen
Langehanenberg - DAMON HILL NRW (Donnerhall) 81,128 %.
Druzí Dánové získali 223,043 %, když velmi kvalitní úlohy zajely především princezna Nathalie zu
Sayn-Wittgenstein s tm. hnědákem DIGBY (Donnerhall) 75,638 % a Anna Kasprzak s tm. ryzákem
DONNPERIGNON (Donnerhall) 75,426 %.
Třetí příčku obsadili SE 217,298 % Američané,
mezi nimiž byl nejlepší německý rodák Steffen Peters s 11letým westfálským hnědákem LEGOLAS
(Laomedon) 75,298 %.
Čtvrtí Švédové, kteří získali 210,042 %, byli
opřeni o výkon Patrika Kittela s 13letým TOY STORY (Come Back II) 71,085 %. Na pátém místě byli
se 208,532 % Holanďané, z nichž nejlepší Danielle Heijkoop s vraníkem KINGSLEY SIRO (Gribaldi
) získala 72,149 %. Šestou příčku se 207,511 %
obsadili Belgičané, sedmí Španělé měli 207,127 %,
osmí Britové 203,618 % a devátí Finové
198,340 %.
V čele tabulky pilotního ročníku FEI Nations
Cup™ Dressage je nadále Nizozemsko, ale má jen
dvoubodový náskok před Švédskem. Na třetím
místě se s osmibodovou ztrátou nachází Německo.
Závěrečné kolo bude 4. srpna v Hicksteadu.
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Foto Kate Houghton/FEI

V drezurním Poháru národů zvítězil německý tým ve složení: Helen Langehanenberg - DAMON
HILL NRW, Fabienne Lütkemeier - D'AGOSTINO, Annabel Balkenhol - DABLINO FRH a Isabel
Werth - DON JOHNSON FRH

Němci v Cáchách o ME
V neděli dopoledne byla na pořadu Velká cena
Cách - Grand Prix KÜR. Znovu dominovala jedenatřicetiletá Helen Langehanenberg, která si zde
vyzkoušela novou sestavu za kterou sklidila velké
uznání jak u diváků, tak i u rozhodčích. Oceněna
byla 85,300 %.
Druhou příčku obsadila možná i lehce nadhodnocená Isabell Werth - 82,075 % a třetí po
velmi harmonické úloze byla Nathalie zu SaynWittgenstein - 80,900 %. Těsně za ní se umístili
její týmoví kolegové Anna Kasprzak - 80,475 %
a Andreas Helgstrand s 11letým valachem
AKEEM FOLDAGER (Akinos) - 79,175 %.
Po skončení soutěže oznámila německá trenérka Monica Theodorescu sedm kandidátů na start
na ME v Herningu. Kromě jistých Helen Langehanenberg a Kristiny Sprehe si naděje na letenku do
Dánska mohou ještě dělat Anabel Balkenhol, Fabi-

enne Lütkemeier, její teta Nadine Capellmann,
Jenny Lang, a Jessica Werndl.

Kdo ze skokanů?
Ve středu 5. července pak oznámil DOKR nominaci širšího skokového kádru Německa na ME
v dánském Herningu. Jsou to: Christian Ahlmann
- CODEX ONE a TALOUBET Z, Ludger Beerbaum - CHAMAN, CHIARA a ZINEDINE, Daniel
Deusser - CORNET D'AMOUR a EVITA VAN DE
VELDBALIE, Hans-Dieter Dreher - EMBASSY II
a MAGNUS ROMEO, Marcus Ehning - COPIN
VAN DE BROY, CORNADO NRW a PLOT BLUE,
Meredith Michaels-Beerbaum - BELLA DONNA,
Carsten-Otto Nagel - CORRADINA a HOLIDAY
BY SOLITOUR, Lars Nieberg - LEONIE, Patrick
Stühlmeyer - LANCAN a ještě Philipp Weishaupt MONTE BELLINI.
(Pokračování zahraniční rubriky i na str. 6)

Grand Prix Spécial
O dva dny později se stejní soupeři utkali v nejtěžší klasické úloze Grand Prix Spécial. S náskokem zvítězila světová dvojka Helen Langehanenberg. Při velmi harmonické jízdě předvedla všechny přednosti westfálského hřebce DAMON HILL
NRW. Snad až na nedokonalost v jedné piaffě
a jedné piruetě se jí velice dařilo a byla oceněna
80,667 %.
Druhou nejkvalitnější úlohu překvapivě předvedla čtyřiadvacetiletá Dánka Anna Kasprzak se 14letým finským teplokrevníkem DONNPERIGNON 77,354 %. Odkázala na třetí příčku mnohonásobnou šampiónku Isabell Werth, která s 12letým hannoveránem DON JOHNSON získala 76,347 %.
Čtvrtá byla princezna Nathalie zu Sayn-Wittgenstein s valachem DIGBY - 76,437 % a pátá Annabel Balkenhol s tm. ryzákem DABLINO FRH 75,708 %.

Foto Rinaldo de Craen/FEI

Po Poháru národů ve skákání se Nizozemci radovali i z týmového prvenství mezi spřeženími. Družstvo ve složení Ijsbrand Chardon, Koos de Ronde a Theo Timmerman zvítězilo o necelých 8 bodů
před Německem a Švédskem. Čtvrtí byli Maďaři. Celkem se zúčastnilo sedm družstev. Mezi jednotlivci se však všichni museli sklonit před Australanem Boyd Exellem (foto).

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák
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EquiTV
v Regionální televizi

Photo: Kit Houghton/FEI

PN ve všestrannosti zůstal díky Sandře Auffarth - OPGUN LOUVO, Michaelu Jungovi - HALUNKE
FBW, Andreasi Dibowskemu - FRH BUTTS LEON a Dirk Schrade - HOP AND SKIP v Německu.

Druhý pohár pro Německo
Pohár národů ve všestrannosti vyhrál s celkovým počtem 134,6 bodů německý kvartet ve složení: Sandra Auffarth - OPGUN LOUVO, Michael Jung - HALUNKE FBW, Andreas Dibowski FRH BUTTS LEON a Dirk Schrade - HOP AND
SKIP (foto). Druhý tým Velké Británie nasbíral
182,6 bodů a třetí Švédové měli 219 bodů. Za nimi byli Australané - 226 bodů, Novozélanďané
měli 247, Irové 261 a Američané 1210 bodů.
V průběžném pořadí celoroční soutěže FEI
Nations Cup Eventing vede po třech kolech
z celkových šesti Německo s 31 body před Velkou Británií (26) a Novým Zélandem (18).
Další Pohár národů ve všestrannosti pořádá Itálie při CICO3* v Montelibretti 25. - 30.
července.

Internetová televize EquiTV připravila novinku v oblasti medializace jezdectví. Ve spolupráci se stanicí Regionalnitelevize.cz bude od
11. července vysílat každý čtvrtek v 19.20 hodin
15minutový jezdecký magazín.
Magazín bude mít navíc po každých čtyřech
hodinách pět repríz (tzn. ve 23.20, 3.20, 7.20,
11.20 a 15.20). „Primárně bude magazin zaměřen na hlavní události v jezdeckém sportu, ale
diváci se mohou těšit také na tematické reportáže, medailonky jezdců či návštěvy hipologických center. Obsahovat by měl v každém dílu
zpravidla dvě reportáže. Na závěr budou uveřejněny ještě pozvánky, kam vyrazit během nadcházejícího víkendu za koňmi," upřesnil za Equinet s.r.o, která provozuje televizi EquiTV.cz, Josef Malinovský.
Regionální televize vysílá na satelitu ASTRA
3B (frekvence 12 168 MHz, polarizace V, SR
27500, FEC 3/4, norma DVB-S, nekódovaně),
dále v pozemním digitálním multiplexu: regionální MUX Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Jablonec n. Nisou a Příbram. Sledovat jí
můžete i prostřednictvím v celostátních kabelových sítí UPC, NetBox, NejTV, Rio Media
a mnoha dalších. V neposlední řadě vysílá na
YouTube Live (www.youtube.com/regionalnitelevize). Podrobnosti o Jezdeckém magazínu
EquiTV získáte na adresách
www.equitv.cz a www.regionalnitelevize.cz

Nejstarší kůň na stupni pro vítěze
V soutěži jednotlivců zopakoval loňské vítězství Australan Christopher Burton s nejstarším
koněm v poli, 17letou ryzkou HOLSTEIN PARK
LEILANI (Lander). Těsně druhá skončila domácí
Sandra Auffarth s 11letým valachem OPGUN
LOUVO (Shogoun II) a třetí byl její týmový kolega, dvojnásobný olympijský vítěz Michael Jung
s 13letým bádensko-virtenberským valachem
LA BIOSTHETIQUE-SAM (Stan the Man xx).

Klouda o Cáchách
Hostem národního šampionátu ve skákání
v Ptýrově byl i český voltižní reprezentant Lukáš
Klouda, který byl jediným zástupcem naší země
na CHIO Aachen. Ten doplnil informaci, kterou
přinesl Jezdec č. 12.: „Skutečně jsem při závěrečné volné jízdě skončil na třetím místě za Nicolasem Andreanim z Francie a Němcem Erikem Oesem. Na mém celkovém 5. místě to však
již nic nezměnilo. Spokojený jsem byl především
s výkonem koně, který se v náročném prostředí
diváky zaplněné voltižní arény choval skvěle.

SJH 2018 přeci jen
v Montrealu?
Po schůzi předsednictva FEI v Laussane,
která se konala 1. července, bylo oznámeno, že
kanadský Bromont byl znovu navrácen mezi
uchazeče o pořadatelství Světových jezdeckých her 2018. Kanaďané byli vyřazeni poté, co
nedokázali ve stanoveném termínu předložit
všechny požadované záruky. Nyní se ale předsednictvo FEI po dodatečných intervencích
a ujištěních ze strany Kanaďanů rozhodlo dát
pořadatelům ještě další šanci.
Připomeňme jen, že jezdecký areál v Bromontu má za sebou již i olympijskou zkušenost,
protože v něm probíhaly kanadské olympijské
hry v roce 1976.

Photo: Kit Houghton/FEI

Nejlepší z německých jezdců Sandra Auffarth
na OPGUN LOUVO se musela v Cáchách
spokojit až se druhou příčkou
Nyní se již připravuji na evropský šampionát,
který se koná v rakouském Ebreichsdorfu
v dnech 30. července až 4. srpna.”
Kompletní výsledky z Cách naleznete na
www.chioaachen.de

Dvakrát GCT
Šesté kolo Longines Global Champions Tour
se konalo poslední červnovou sobotu v Monaku
a sedmé pak 6. července ve švédském Estoril.
V Monaku zopakoval svůj triumf z let 2008
a 2009 Richard Spooner se zkušeným hnědákem CRISTALLO (Caletto II).
Před švédským publikem se v Estoril vytáhnul Henrik von Eckermann s exBeerbaumovou
ryzkou GOTHA FRH. Bylo to jeho první vítězství
ve Velké ceně GCT a další velký úspěch v kariéře. V celkové tabulce stále vede Laura Kraut
před Christian Ahlmannem a Lucianou Diniz.
Osmé kolo Global Champions Tour bude 20.
července před francouzským zámkem Chantilly. Kompletní výsledky na
www.globalchampionstour.com

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
www.mrzena.eu
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Lze slušnost nařídit?

Foto M. Kůstková

VII. Cena českých chovatelů se konala
15. a 16. června v Písku. Tou byla skoková
soutěž se stupňovanou obtížností do 130 cm
a zvítězil v ní Matěj Kotalík na CLASIC WAY
(Stáj Dita Opalice - foto). Závody pak
vyvrcholily soutěží -ST**-, kterou po rozeskakování šesti dvojic vyhrál Zdeněk Hruška
s klisnou CALATA (JK M. Hrabánkové).
Foto L. Klingora

Jezdecká sezóna 2013 se nijak nevymyká sezónám minulým a křivka počtu účastníků jezdeckých soutěží i nadále stoupá. Napříč disciplínami padají rekordy v počtech startů, soutěžní dny momentálně využívají časových výhod letního slunovratu. Problémy, které narůstající počty soutěžních jezdců přináší, ovšem většinou zanikají v opojení z kvantitativních (rozuměj ekonomických)
přínosů. Postižení pak nanejvýš svoji rozhořčenost verbálně vyventilují mezi stejně postiženou částí veřejnosti, aniž by se kdokoli zabýval analýzou či řešením. Vše je nakonec skryto za daní popularity a kvantifikační trendy jsou vydávány jako potvrzení správnosti cesty.
Čeští stavitelé jezdeckých středisek rychle převzali i na západě relativně mladé technologie výstavby jezdeckých povrchů. Organizátoři kvalitních povrchů získali díky své zásadní investici značnou výhodu. Povrch soutěžní atraktivitu místa významně zvyšuje. Nikdo by neměl zpochybňovat,
že investor by měl být za svůj vklad odměněn. Pořadatelství soutěží se tak nenápadně přesunulo
mezi standardní podnikatelské záměry.
Na jedné straně tak figurují náklady a na druhé výnosy. Pomineme-li výnosy, které zajistí sponzorské krytí, které je závislé na šikovnosti organizátora a marketinkové atraktivitě soutěže a místa konání, je výše ekonomického přínosu dána množstvím startujících. Lépe řečeno, výší vybraného startovného. O tento výnos se opírá většina soutěží rekreačního typu a soutěží pro jezdecký i koňský dorost.
Na druhé straně máme ovšem náklady. ČJF dohlíží, aby byla naplněna litera pravidel širokého
spektra soutěží. K tomu školí armádu odborníků, kterými jsou rozhodčí, specializovaní rozhodčí,
stavitelé parkurů, komisaři opracoviště apod. Ti jsou k pořadatelství předepsáni a podle pravidel
i honorováni. Vedle nich pak musí pořadatel zajistit další odborníky, jako jsou veterinář, zdravotník,
podkovář apod. Musí zajistit úpravu a údržbu povrchu, kvalitní překážkový materiál a celé spektrum dalšího personálu. Zajistit ovšem musí i parkovací plochy pro kamióny a přepravníky koní a jejich následný úklid. Záměrně nehovořím o stavbě soutěžních boxů a dalších službách, které jsou
placeny soutěžícími, i když zkušenosti říkají, že i zde pořadatelé občas tratí (neomluvené absence objednatelů služby).
Díky tomuto nákladovému kaleidoskopu postupně selhala většina snah, která určovala dotační
souvislosti na základě obtížnosti soutěže či výše vybraného startovného. Pořadatelé se proti snaze určit minimální limity dotací bouřili právě s odvoláním na nákladovou náročnost soutěží a nejistotu naplnění startovních polí. Již méně pochopitelné je, že z pravidel zmizela i povinnost dělení
soutěží na oddělení v případě, že počty startující přesáhnou jisté limity. Ze standardních minulých
zvyklostí již zmizela i minimální skupina dvojic, která by měla být pořadatelem odměněna floty.
A tak v podstatě nikdo nedefinuje, jakou službu by měl zákazník (jezdec) za své peníze (startovné) získat. Vše je shrnuto v konstatování: Když se ti něco nelíbí - nejezdi!

Nedostatek přihlášek není důvodem
Abych se zastal hudralů myslím, že jako první z diskutovaných stížností zmizela námitka týkající se finančních dotací. Nikdo z rekreačních jezdců nejezdí na závody vyhrávat peníze a se stále
se zvyšujícími náklady se jezdci smířili. Většina si uvědomuje pořadatelská rizika. Vedle mimořádně úspěšných soutěžních dní (myšleno z hlediska naplněnosti pořadatelské pokladny startovným),
mohou být i dny méně úspěšné. Pak by ale měla pravidla pamatovat na případy zrušených soutěžních dní „pro nedostatek přihlášek". Jezdec - zákazník by neměl být postižen z důvodu malé tržby či prodělku organizátora. To, že se někdy přihlásí jezdců mnoho a jindy méně, by mělo být podnikatelským benefitem či rizikem organizátora.

Proč se nedělí soutěže?
Z výše uvedeného je i pochopitelné, že pravidla výši či absenci dotací neřeší. Povinné jsou pouze floty. Proč ovšem zmizela podmínka dělení soutěží lze pochopit již jen stěží. Drtivá většina pořadatelů stejně po cca 50 startujících upravuje povrch. Využít této skuliny pro dekoraci oddělení,
by tak bylo časově nenáročné. Těch několik flotů navíc by ekonomiku soutěže ovlivnilo zcela zanedbatelně. Naopak míra spokojenosti účastníků by byla významně navýšena. Členění soutěžního dne by pak soutěžícím poskytlo i výrazně lepší možnost časové orientace.
Ale dostáváme se k daleko zásadnějšímu problému. Soutěžící přijíždí na závody s jistými záměry. Jakkoliv v soutěžním žargonu je prvním cílem „zvítězit", všichni víme, že to tak ve skutečnosti není. Na závody jezdí sbírat zkušenosti jak jezdci, tak koně. Zahajovací soutěžní sezóny jsou
nezbytnou součástí sportovního života.
Bohužel pořadatelé jdou ve snaze vtěsnat do soutěžního dne stále více koní (a vybraného startovného) daleko za rámec slušného podnikání. Drtivá většina (či spíše všechny) nižší soutěže jsou
na čas. Zákazník (jezdec) tak za své peníze získá cca 60-70 sekund soutěže a tím i pouze jen několik sekund zkušeností.

Tak jsme byli hloupí

Vítězem 8. ročníku Memoriálu Jana Papouška
se v Martinicích stal Vladimír Tretera na
CAESAR 3 (Stáj Tretera). Ten po dvou bezchybných kolech porazil v rozeskakování další dva dvakrát čisté jezdce Jiřího Papouška
(CORNADA-K (JK Všetice) a Kamila Papouška (BEL CANTO Hradiště).

Léto v Martinicích
Pořadatelé v Martinicích si ještě ani nevydechli po náročném víkendu při Memoriálu Jana Papouška, který se konal 25. - 30. června,
a již jsou v plné přípravě další velké závody.
Těmi bude Šampionát mladých koní a koná se
18. - 21. července. Na seznamu přihlášených
jsou vedle dvojic z ČR i jezdci a koně ze Slovenska, Rakouska, Nizozemí a Estonska. Celkem je přihlášeno 230 koní a tak to vypadá, že
záměr vybudovat v Martinicích středoevropské
Lanaken, se zatím daří. Podrobnosti na
www.csi-martinice.cz

Vedlejším produktem v honbě za vteřinami přeplněných soutěžních dní je i jedna příjemná samozřejmost. Ve snaze zkrátit soutěžní pobyt koně na kolbišti se stalo postupně zcela samozřejmým, že
kůň již není na kolbišti sám. Při soutěži se po kolbišti pohybuje jeden a často i dva koně. Vedle toho,
že to vede k urychlení soutěže, přispěl tento moment i k uklidnění nováčků jak v sedle, tak pod sedlem. Dnes již nikomu nevadí, že si koně mohou před závodem soutěžní prostředí, včetně překážek,
prohlédnout. Je až úsměvné, že ještě před několika lety by to bylo pokládáno za hrubé porušení pravidel. Tak jsme byli hloupí. Donedávna se snažili někteří ze zkostnatělých pořadatelů vrátit o desetiletí zpět a přítomnost dalších koní na kolbišti znemožnit. Marně. Byli usvědčeni z neodbornosti.
I tato epizodní zkušenost ovšem ukazuje, že spokojenost soutěžících závisí nejenom na staviteli parkuru (viz komentář Jezdce v minulém čísle), rozhodčích a pravidlech. Důležitou příčinou
spokojenosti či nespokojenosti jezdců - zákazníků je především organizátor. Jakkoliv je podnikatelem, neměl by zapomínat, že je i hostitelem. Slušný pořadatel nepotřebuje pro svoji pohostinnost
žádná pravidla. Dokud se přístup tvůrců pravidel nezačne tvorbou mantinelů slušnosti zabývat, nezbývá soutěžícím než akceptovat organizátory na ty „Zaplať a vypadni" a na ty „Jsme rádi, že jste
tady". Otázkou ovšem je, zda lze slušnost nějakými pravidly nařídit.
ing. Cyril Neumann

CCI* Panská Lícha

Amazonka 2013

Odložené CCI* se v Brně konalo ve dnech
5. - 7. června. V soutěži CCI* se 12 startujícími
z ČR, Maďarska, Slovenska a Rakouska zvítězila Lucie Příhodová na EXOTIKA o pouhé dva
body před Zsuzsa Varga (FARFELLO Z) z Maďarska. Třetí skončil Antonín Vrtek na DAVOS 1.
Součástí programu byla i kvalifikace pro finále Zlaté podkovy a soutěž CNC* Visegrad Cup.
Zde zvítězil Lubomír Vrtek na DALLAS 1 (Horní
Heřmanice). Kompletní výsledky na
www.panskalicha.cz

XVII. ročník skokových soutěží přístupných
pouze ženám pod názvem Amazonka pořádala
29.-30. června stáj Václav v Kolíně.
Z titulu Amazonečka (-Z-) pro dívky do 15 let
se radovala Dominika Hochmanová na SAMANTHA 7 (Novák Plaňany). K hlavní soutěži
Amazonka 2013 (-S*-) nastoupilo 43 dvojic. Po
rozeskaskování 13 koní zvítězila Michaela Hažmuková na CAPRIANO Z (JK Dance and Jump]
před Darinou Hochmanovou s Oregon 5
(JK Velvary).

Foto J. Gebauer

Foto J. Bělohlav

Kočáry se na pardubické závodiště vrátily 5. - 7. července při Ceně hejtmana Pardubického kraje. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, ale v soutěži čtyřspřeží startoval pouze Zdeněk Jirásek. Nejpočetněji byla obsazena soutěž jednospřeží (19). Zde si nejlépe vedl Jan Exnar (JK Hřebčín FAVORY), který obsadil první dvě příčky. Ve dvojspřežích (4) vybojoval prvenství Radek Nesvačil (NH Kladruby nad Labem - foto). V kategorii dvojspřeží pony kralovala Mgr. Monika Pospíšilová (JK Boharyně).

Blahopřejeme...
Oblastním mistrem severní Moravy ve skocích seniorů se v neděli 30. června stal v Chotěbuzi
domácí Zdeněk Žíla na CATANGO M (foto). Mezi mladými jezdci zvítězil Michal Žilinský na
GWEN 2 ze Stáje Newport
a ženský titul si odnesla Darja
Tellingerová na LUCIUS 1 z JK
Opavy Kateřinky.

Ve dnech 21. - 23. června se
v Lošticích konal 36. ročník předkola ZP. Soutěží se zúčastnilo
160 dvojic. V soutěži CNC2*
startovalo osm dvojic a prvenství
získal domácí jezdec Radko Heidenreich na TIKSI.

Dne 10. srpna oslaví 80 let jezdec, stavitel, rozhodčí a trenér pan
Ladislav Novotný z Lanškrouna.
Největších trenérských úspěchů
dosáhl Ladislav Novotný s koňmi
UNESCO, ELIOT a KÁJO. Je i zakladatelem Hliněného poháru
města Lanškroun. Vše nejlepší
štěstí, zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let mu přejí kamarádi
a přátelé.

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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