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SJH Cáchy 2006

Nejlepší z českého skokového týmu byla v Cáchách dvojice J. Papoušek - LA MANCHE-T

Foto: J. Beranová

CSIO Poděbrady je pochopitelně velkým svát-
kem všech domácích příznivců jezdeckého sportu
a i tentokrát možnosti startovat na těchto závodech
využila celá armáda českých jezdců. Vše bylo zahá-
jeno středeční veterinární prohlídkou. S výjimkou
jediného koně prošlo bez problémů 172 koní (54
domácích a 118 zahraničních) a celkově tak bylo na
starty v soutěžích připraveno 30 českých a 52
zahraničních jezdců.

CARTOUCHE bez problémů
S napětím jsme sledovali, jak dopadne veterinár-

ní kontrola především pro dvojici A. Opatrný - CAR-
TOUCHE, která kvůli přísnému verdiktu vet. komise
nemohla nastoupit na Světových hrách. Cartouche
byl však v Poděbradech v pořádku.

Rozpis čtyř dní nabídnul soutěžícím stejný pro-
gram jako v loňském roce. Dvojice mohli soutěžit ve
skupině mladých 6 a 7letých koní, ve skupině Malé
tour a neboi v kvalifikacích pro Velkou cenu. Vrcholy
programu pak byl páteční Pohár národů a nedělní
Grand Prix ČSOB. V sobotu čekal diváky i atraktivní
skok mohutnosti.

Kdo přijel do Poděbrad z Cách?
Kromě všech českých reprezentantů, kteří se

účastnili SJH v Cáchách dorazili přímo ze světového
šampionátu i dánská reprezentantka Tina Lund (na
SJH 39. místo mezi 116. reprezentanty z celého svě-
ta) či Belgičan Dirk Demeersman (na SJH 53. místo).

Zvučná jména pak zaznívala i mezi vedoucími
národních ekip. Švédsko vedla špičková jezdkyně
Maria Gretzer, která dorazila do Poděbrad také pří-
mo z Cách, kde skončila na SPENDER - S na 56.
příčce. Bohužel tu se nám vyzpovídat nepodařilo,
protože v sobotu dopoledne jsme ji již v Poděbra-
dech nezastihli. Tato jezdkyně ihned po Poháru
odcestovala do Barcelony, kde je členem švédské-
ho týmu pro finále Super ligy. Další významnou
osobností byl vedoucí dánské ekipy německý
významný jezdec Achaz von Buchwald, ale největší
pozornosti se těšil belgický kouč Lucien Sommers.
Ten přijel do Poděbrad také rovnou z Cách. Zde byl
jako vedoucí ekipy do poslední chvíle společníkem
nového mistra světa Jos Lansinka. Rozhovor s L.
Sommersem přinášíme na str. 5.

Parkury v Poděbradech opět stavěl Němec Olaf
Peterson, kterému asistovali Lukasz Jankowski
z Polska a technický delegát Jan Šíma. Nic se ale
na kolbišti neobešlo bez Roberta Smékala, který se
svým putovním parkurem nechybí na žádné důležité
akci již několik sezón.

Zahajovali mladí koně
První den závodů CSIO byl vyplněn úvodními

soutěžemi všech tří kategorií. Zahajovali mladí 6
a 7letí koně . Šestiletí měli překážky ve výšce 125
cm, sedmiletým se skoky o 5 cm zvyšovaly. Z vítěz-
ství se radoval Ir Paul O’Shea na sedmiletém vala-
chovi irského chovu SHANNONDALE MACALLA.
Celkem zvládlo kurs bezchybné 16 dvojic z celkové-
ho 39 členného pole. Z českého týmu si nejlépe
vedl A. Opatrný na 6leté klisně REBEKA (Rade-

CSIO****-W 
Poděbrady

Na programu druhého týdne Světových jezdec-
kých her byly ještě discipliny - reining, čtyřspřeží
a pochopitelně skoky.

Reining
Nejmladší člen skupiny jezdeckých disciplin FEI

měl na programu jednu rozjíždku 1. září. Pravidla
reiningu jsou vůči jezdcům poměrně tvr-
dá a tato jediná rozjížďka byla nejen
soutěží týmů, ale pro nejlepších dvacet
dvojic i pozvánkou do finále. Nepovede-
ná jízda pak byla nejen prvním, ale sou-
časně i posledním vystoupením na SJH.
Bohužel mezi jezdce s jedinou příleži-
tostí se postupně zařadili všichni čeští
soutěžící. L. Brůček na TOBIA skončil
na 49. místě, K. Šalková (SMART CHI-
CONITA) na 54., L. Jirák
(SWEET’N LOW) 57. a I. Machalíková
(APRIL DOC OLENA) na 60. místě. V hodnocení
týmů se ČR zařadila na konec výsledkové listiny na
15. příčku.

Jak nám sdělil vedoucí české výpravy I. Černoch,
jediným úspěchem tak je samotné splnění kvalifi-
kačních kritérií, ale i přes nezkušenost našich jezd-
ců je výsledkek v Cáchách zklamáním. I proto, že
naši jezdci standardně dosahují minimálně o 20%
lepších hodnocení a tak zůstali přeci jen pod svými
možnostmi.

Spřežení
Soutěž čtyřspřeží je na Světových hrách od

počátku a česká spřežení byla i při prvních SJH ve
švédském Stockholmu v roce 1992. Naši jezdci mají
se světovou špičkou přeci jen určité zkušenosti
a tak bychom se už rádi potěšili z nějakého alespoň
malého přiblížení k elitě. Bohužel v Cáchách se to

nepodařilo.
Na startu se seřadilo 49 spřežení a

16 států vyslalo kompletní tým. I ČR měla
na startu trojici jezdců.

I když se s drezurou česká spřežení
potýkají řadu let a ve dvojspřeží se nám
již podařilo přeci jen vystoupit z propasti,
pro čtyřspřeží je zahajovací disciplina
stále ještě problémem. Naše naděje
v podstatě skončily hned po prvním dni,
protože česká spřežení se umístila na
35. místě (P. Vozáb), 44. místě (Z. Jirá-

sek) a 45. místě (J. Nesvačil).
V maratonu, který byl tentokrát veden přímo

u cášského stadionu a který výrazně zkomplikoval
stále trvající déšť, zůstali naši jezdci na již získaných
pozicích. J. Nesvačil dokončil na 34. místě,
P. Vozáb na 39. místě a Z. Jirásek nedokončil.

Parkur již mnoho nezměnil a nejlepším z našich
jezdců byl J. Nesvačil na celkové 34. příčce.
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SJH Cáchy 2006
P. Vozáb dokončil jako 37. klasifikovaný, když sou-
těž dojelo 38 spřežení.

V pořadí týmů jsme pak obsadil i poslední
13. pozici mezi klasifikovanými družstvy, když za
námi skončily pouze tři celky, které nedokončily.

Skoky
Všechny skokové soutěže se odehrávaly před

vyprodaným padesátitisícovým stadionem a měly
úžasnou atmosféru. Jednoznačným favoritem na
zlaté medaile jak v soutěži jednotlivců tak i týmů,
byli letos suverénní domácí reprezentanti a očeká-
vání publika byla veliká.

Pohár národů se skládal ze dvou soutěží, z nichž
první byla honební. Druhá, dvoukolová, byla oproti
zvyklostem rozložena do dvou dnů a jela se i na
zcela rozdílných parkůrech.

Po úterním honebním skákání vedlo Holandsko
před USA a pouze tříčlennou Brazílií, když R. Pesoa
pro zranění GALUBETA na poslední chvíli odstoupil.
Průběžně čtvrtý byl tým Belgie před Španělskem
a až šestým Německem. Pořadí to bylo sice poně-
kud překvapivé, ale bodové rozdíly byly minimální
a šance zůstaly stále otevřené. O průběhu prvního
kola jsme již referovali v minulém Jezdci.

Středeční kurz i pod dojmem hororových pádů
zahajovacího dne Maďarky M. Hugyecz a saudsko-
arabského prince Abdullaha Al Soud, přece jen při-
způsobil stavitel F. Rothenberger úrovni těch méně
zkušených účastníků. Výška skoků přesto dosaho-
vala 160 cm a obtížná byla řada, stacionáta, na pět
skoků vodní příkop a na šest oxer. Navíc se muselo
cválat, protože časový limit byl přísný. Na to doplati-
li i všichni naši reprezentanti.

Zdeněk Žíla a 11letý ryzák PINOT GRIGIO
(Picard) po třech chybách obdrželi 15 bodů. Jiří
Papoušek a 10letý český teplokrevník LA MANCHE
T (Lacros) stejně jako Veronika Macánová a 10letý
POMPÖS (Phantom) inkasovali za tř i chyby
13 bodů a Ondřej Nágr na 10letém hř. ATLAS
(Acord II) za čtyři chyby 19 bodů. Z honebního si
nesl náš tým 46,5 bodu, ke kterým přibylo dalších
41 z kola druhého. Konečných 87,5 bodu znamena-
lo pro Českou republiku 21. místo.

Ve druhém kole startovalo 113 koní a 24 druž-
stev. Čtrnáct jezdců absolvovalo s nulou a dalších
6 s jedním bodem. Po druhém dni si udrželo vedení
kvarteto Holandska (7,1). Na druhou pozici se pro-
pracoval tým Ukrajiny, za kterou při jal i
občanství dva Belgičané a dva Němci (13,17), třetí
příčku držely USA (14,85) před Německem (15,15),
Švýcarskem (19,89), Brazílií (19,99), Španělskem
(21,85), Velkou Británií (21,9), Belgií (22,82)
a Irskem (24,08). Těchto deset družstev postoupilo
do závěrečného kola. Z týmů jezdících letos Superli-
gu skončila jedenáctá Francie a dvanácté Švédsko.

Další den, ve čtvrtek v podvečer nejprve startova-
li jezdci, kteří chtěli pokračovat v soutěži jednotlivců.
Z našich tuto možnost využili pouze dva. Ondřej
Nágr se rozhodl nepokračovat už den předem
a Veronika Macánová velmi rozumně po prohlídce
parkuru. Ten už na nikoho ohled nebral, výška byla
od 160 do 170 cm, šířkové skoky do dvou metrů
a několik velmi náročných řad.

Zdeněk Žíla na PINOT GRIGIO byl vyloučen pro
dvojí zastavení před skokem číslo jedna. Jiří Papou-
šek a pro české příznivce hrdina dne LA MANCHE-
T, překonali tento velmi těžký parkur se čtyřmi chy-
bami. Soutěž jednotlivců tak dokončili s celkovými
38,44 body na 68. místě.

Před zahájením soutěže družstev se rozloučil se
svojí závratnou skokovou kariérou holštýnský hře-
bec CENTO.

Bojově nažhavený domácí tým, mohutně povzbu-
zovaný padesátitisícovou kulisou, se chystal zaúto-
čit na nejvyšší příčky a hned zpočátku se to dařilo.
Ludger Beerbaum na L’ESPOIR absolvoval na tom-
to šampionátu již s třetí nulou a Christian Ahlmann
na CÖSTER se smůlou shodil poslední skok. Bez-
chybná ale byla i Meredith Michaels-Beerbaum na
SHUTTERFLY. Potvrdit výsledek měl top favorit MS
Marcus Ehning, na letos velmi úspěšné NOLTES
KÜCHENGIRL. Případná nula by znamenala jisté
stříbro a při zakolísání posledního Holanďana
dokonce zlato. Ehningova chyba na čtvrté překážce
byla jedním z nejsilnějších okamžiků celých Světo-
vých her. Následné zastavení a poboření atypické
zdi už jenom potvrdilo všeobecné divácké zklamání
z průběžného čtvrtého místa. Poslední jakousi
nadějí, mohlo být jen zaváhání za Ukrajinu startující,
nedávné německé mistryně Kathariny Offel . Jede-
náctiletá ATLANTA však skákala tak, že „nemohla

udělat chybu“ a až po projetí cílem se
ukázalo, že o 19 setin vteřiny překro-
čila časový limit. Inkasovaný bod
nejen že odsunul Oniščenkův tým
z druhého místa na čtvrté, ale zajistil
Německu bronzovou medaili.

Novými mistry světa se tak překva-
pivě, ale naprosto zaslouženě stalo
Holanďané ve složení - matador Piet
Reymakers na 11letém VAN SCHIJN-
DEL’S CURTIS (Coriano), vítěz ze
Sydney Jeroen Dubbeldam, na svém
záložním koni 9letém BCM UP AND
DOWN (Ohio), stálá opora Albert
Zoer na 10letém OKIDOKI (Jodokus)
a pátý ze světového žebříčku Gerco
Schröder na holštýnském hřebci
EUROCOMMERCE BERLIN (Cassi-
ni) s celkovými 11,01 body. Stříbrnou
medaili získala USA (18,85), bronz
Německo (19,16). Čtvrtá skončila
zklamaná Ukrajina (19,17) před Švý-
carskem (24,89), Irskem (29,08), Bel-
gií (30,82), Španělskem (30,85), Vel-
kou Británií (32,90) a Brazílií (56,99).
Prvních šest týmů se kvalifikovalo na
OH do Hong Kongu, což bylo přede-
vším pro Ukrajinu alespoň malou
náplastí.

V jednotlivcích vedla v té chvíli
Beezie Madden (USA) na AUTENTIC
stále s nulou. Druhý byl Gerco
Schröder (NED) na Eurocommerce
Berlin, třetí Ludger Beerbaum(GER)
na   L ’ESPOIR.

Semifinále se jezdilo v sobotu a na
pětadvacítku nejlepších, čekaly dva
rozdílné kurzy.

Ten dopolední byl znovu extrémně
obtížný. Jen dvěma jezdcům se přes
něj podařilo dostat s nulou. Druhé kolo
už bylo jednodušší, zkrácené a bez
chyby ho překonalo sedm jezdců.

Jos Lansink a Edwina Alexander to
dokázali v obou kolech a oběma to pomohlo do
čtyřčlenného finále. Sen Ludgera Beerbauma o zla-
té medaili skončil, když křižující L’ESPOIR shodil
třetí skok odpoledního parkuru a celkově skončil na
nepopulárním pátém místě.

Do finále se tak dostala jeho švagrová, Meredith
Michaels-Beerbaum na hanoveránu SHUTTERFLY
(Silvio I), velké překvapení celého šampionátu,
32letá Australanka Edwina Alexander na 15leté
vestfálské rutinérce ISOVLAS PIALOTTA (Pilot),
uznávaná veličina Jos Lansink s holštýnským pepi-
niérem CALVALOR CUMANO (Cassini) a vnučka
generála Pattona, Beezie Madden na 11letém
holandském valachovi AUTENTIC (Quidam).

Podíváme-li se zpátky, tak po prvním kole
(honebním) byla Beezie Madden první, Edwina Ale-
xander jedenáctá, Meredith Michaels-Beerbaum tři-
cátá a Jos Lansink dokonce až čtyřicátý.

Finále bylo tradičně zajímavé, i když stavitel par-
kuru zjevně podcenil kvalitu účastníků. Bylo znát, že
AUTENTIC by asi nebyl kůň pro Lansinka, CUMÁ-
NO taky normálně neuvidíte s nataženým krkem či
dokonce skákat s prohnutým hřbetem jako s Mere-
dith Michaels-Beerbaum či s Beezie Madden.
AUTENTIC zase Edvině Alexandr „vzal ruku“, až byl
zázrak že jim nic nespadlo. Jediná chyba v soutěži
přišla až v posledním kole, když s ní vlastně už
nikdo nepočítal. Udělala ji a tím také skončila smol-
ném čtvrtém místě, Edwina Alexander na senzitiv-
ním SHUTTERFLY.

O medailích tedy rozhodovalo rozeskakování na
vlastních koních a na nezvýšeném parkuru. Jistě to
pro nikoho nebyla jednoduchá situace. Dvě hodiny
skákali s koňmi jezdci, kteří na nich v životě nese-
děli a pak se měli rozeskakovat o titul mistra světa.
Podle papírových předpokladů to vypadalo nejspíš
na Beezie a nebo na Meredith, protože obě se umí
rozeskakovat ve velkém tempu a navíc AUTENTIC
za celý turnaj udělal jedinou chybu v semifinále na
vodním příkopu.

První nastoupil Jos Lansink a byl to velký záži-
tek. CALVALOR CUMANO skákal jistě, v tempu
a skvěle točil, bez chyby. Druhá startovala Mere-
dith Michaels-Beerbaum. Riskovala tolik, že i ruti-
nér SHUTTERFLY udělal chybu a z obavy aby
neudělal další, vzala zpátky a tak i výsledný čas
měla horší než Lansink. Vše měla v rukou Beezie
Madden. AUTENTIC skákal jistě a měl také nejlep-
ší čas, ale udělal osudovou chybu na posledním
oxeru.

Mistrem světa se tak stal Belgičan Jos Lansink,
stříbrnou medaili získala Američanka Beezie Mad-
den a bronzová medaile zůstala v Německu pro
Meredith Michaels-Beerbaum.

Radovali se tedy Belgičané i když, kdyby před
několika lety Jos Lansink na nátlak tehdejšího zaměst-
navatele nezměnil státní příslušnost, letos by družstva
i jednotlivce vyhráli Holanďané. Václav Dvořák

Postřehy z Cách
Zážitky z Cách přináší čtenářům zpravodaje

Jezdec vedoucí českého skokového týmu
Jarmila Beranová.

Pondělí 28. srpna
V odpoledních hodinách proběhl oficiální trénink

našeho skokového družstva na hlavním stadionu,
tento skokový trénink bohužel nevyužil A. Opatrný
s koněm CARTOUCHE. Ten pro nepatrné kulhání
neprošel první veterinární prohlídkou a dvojice měla
povolen vstup na parkur pouze v kroku. Ostatní
koně našeho týmu absolvovali trénink bez potíží
a nezdálo se že by na ně ohromná aréna působila
nějak negativně.

Úterý 29. srpna
Bohužel CARTOUCHE neprošel ani opakovanou

veterinární prohlídkou a byl tím vyřazen z další
účasti v soutěžích. K prvnímu kolu nastoupilo 116
dvojic.Z. Žíla absolvoval se třemi chybami. Po skvě-
lé první polovině parkuru si PINOT GRIGIO v obratu
utrhl podkovu a na promáčené trávě ztratil jistotu při
dalším odrazu na triplbar, před třetím dvojskokem
parkuru složeném z kolmého skoku nad vodou
a oxeru nad vodou zastavil, při dalším nájezdu
absolvoval sice dvojskok bez chyby, ale shodil pak
ještě další dvě překážky. POMPÖS V. Macánové
skákal s lehkostí a dostatečnou rezervou, bohužel
všechny tři vody na parkuru přinesly Veronice trest-
né body. Nejdříve POMPÖS šlápl do vodního příko-
pu a na vodním dvojskoku zastavil před druhým
skokem kombinace, při opakovaném nájezdu udělal
na „béčku“ chybu a jeho 8 tr.b. se přepočítalo na
trestné vteřiny.

J. Papoušek a LA MANCHE-T zajeli skvělý par-
kur, s překážkami neměli žádný problém a skákali
s přehledem a rezervou, bohužel vodní příkop byl
široký i pro LA MANCHE. Přes ohromné ovace pub-
lika zněl výsledek 4 tr.b. a ty ho po přepočtu na čas
umístily na prozatímní 74. pozici. O. Nágr na ATLAS

Jako první blahopřála Jos Lansinkovi nová prezidentka FEI

Foto: Maxa Píšová
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zvolil o něco jednodušší trať nájezdů a tím ztratil
hodně času, jeho výkon byl dobrý, ale tři chyby
na překážkách a pomalé tempo znamenaly až
107. místo.

Středa 30. srpna
Z. Žila a PINOT GRIGIO přešli první kolo Poháru

národů parkur 160 cm se třemi chybami na překáž-
kách a 2 tr.b. za čas. První polovina byla opět
výborná až do obratu na levou ruku podél východu.
Tam PINOT zaváhal a přestal cválat, do trojskoku
(oxer, kolmý skok, oxer) bylo na nabrání dostateč-
ného tempa málo místa a to znamenalo chybu na
prvním skoku kombinace. Pak přišla ještě další dvě
lehká shození. Celkový projev naší první dvojice byl
ale celkem uvolněný a přesvědčivý. Také V. Macá-
nová a POMPÖS se vyrovnala s tímto těžkým par-
kurem velmi dobře. Tři lehká shození a pomalejší
tempo znamenaly sice 13 tr.b., ale projev i této naší
dvojice byl velmi precizní a profesionální.

J. Papoušek s LA MANCHE-T absolvoval parkur
také s 13 tr.b. Nejprve se nechtěl LA MANCHE-T při-
blížit k vodnímu příkopu, pak sice odskočil, ale
téměř do středu vody, to dvojici mírně rozhodilo, ale
přesto absolvovala následující oxer a trojskok
s ohromnými rezervami. Na dalším oxeru odskočil
LA MANCHE-T trochu z dálky a lehce zavadil
o zadní bariéru. Naopak na předposledním oxeru
byl blízko a shodil přední bariéru.

O. Nágr a ATLAS dokončili druhý parkur na svě-
tového šampionátu s 19 tr.b. ATLAS po chybě na
překážce udělal hrubou chybu na vodním příkopu
a poté shodil ještě první dva skoky v trojskoku. Za
čas byl penalizován dalšími 3 tr.b. Druhou kvalifikaci
již nedokončilo 10 dvojic.

Čtvrtek 31. srpna
O. Nágr se rozhodl v soutěži jednotlivců již nepo-

kračovat. Po prohlídce parkuru třetího kvalifikační-
ho kola odstoupila, po poradě s A. Opatrným,
(z kterého se stal bezvadný týmový trenér),
i V. Macánová. Parkur byl již velmi náročný, hlavně
co se týká velikosti skoků a šířky oxerů. Mnoha
překážkám chybělo do 170 cm výšky velice málo.
Na startovní listině tak z našich tak zůstali jen
Z. Žíla a J. Papoušek. Skákat se začalo v 18.20
hodin za umělého osvětlení.

PINOT GRIGIO se již nevyrovnal s umělým
osvětlením a ohromným prostorem arény, dvakrát
odmítl skočit první skok a byl vyloučen. 

J. Papouškovi na LA MANCHE-T po dobrém
začátku nevyšel nájezd na řadu - triplbar, dvojskok,
oxer a inkasoval zde trestné body za dvě shození.
Následovala bezchybně zeď a po té chyba na kol-
mém skoku, trojskok zvládli bravurně, po něm chy-
ba na oxeru, závěrečnou část tratě dokončil s pře-
hledem. Přestože výrok rozhodčích zněl 17 tr.b., byl
výkon koně opravdu úctyhodný a s jistotou můžeme
říci že patří mezi světové koně. Celou tříkolovou
kvalifikaci dokončil a umístil se na konečné 68. pozi-
ci (startovalo 116 dvojic ze 41 zemí světa).

Přesto že naši jezdci zůstali v druhé polovině
výsledkové listiny, byla to nejen pro ně ale i celou
českou jezdeckou společnost dobrá zkušenost
a doufejme i odrazový můstek k lepším výkonům
v budoucnosti na světovém jezdeckém poli.

Český drezurní pohár před závěrem
NOVICE CUP: M. Habásková - SAPIENS-K (6,000), K. Skrzi-

nyarz - LACRIMA (5,500), J. Perníčková - IBRAHIM II (5,250), E.
Jančaříková - COURTAGE (5,250), M. Pechová - WELLINGTON
(5,000), E. Jančaříková - SERENATE (5,000), K. Krupková -
HSENDY (5,000), M. Brychtová - ADEPTUS-K (4,625), J. Jirso-
vá - CORÁDO 1 (4,625), K. Vaňková - CHARISMA (4,500)

TOP TEN CUP: H. Pavlíková - RICCO (15,625), Š. Charváto-
vá - PASCOLINI (12,375), V. Šretr - CATO JOALIS (11,875), M.
Nágrová - COMPAS-K (11,250), L. Půlpánová - ODRÁŠ/DAF
(11,000), M. Kružíková - PRINT (10,750), E. Jančářová - ATHOS
7 (10,750), L. Honková - FANTA 1 (10,750), M. Sedlářová -
ROCK’N’ROLL (10,750), P. Dvořáčková - ORINOKO (10,250).

Po MČR v Brně se konaly závody v Kunčicích (20.8.) a CDI***
v Mariánských Lázních (25.-27.8.). Do finálové desítky se v kate-
gorii NOVICE CUP svými výsledky zařadily K. Krupková (HSEN-
DY) a K. Vaňková (CHARISMA). V kategorii TOP TEN CUP to je
L. Půlpánová (ONDRÁŠ/DAF).

Před závěrečnými kvalifikacemi v Komořanech (9. 9.) a Sobě-
šicích (10. 9.) měly ještě finálové šance v kategorii NOVICE CUP:
DARWIN (K. Chelbergová), AVIGNON 26 (F. Kološ), případně
i BODO Orling (I. Haškovcová). V kategorii TOP TEN CUP to pak
byli ARCON (A. Onoprienko) a BONHEUR FS (F. Sigismondi).

Podrobnosti k ČDP najdete na adrese www.cjf.cz Jan Žižka

Trojský ostrov ožívá

Čerstvý šedesátník J. Žižka

Po katastrofální povodni, která se Prahou přehnala v roce 2002 se zdálo, že Trojský ostrov tak jak jej
znaly generace českých jezdců je nenávratně ztracen. Po letech práce se však areál TJ Žižka Praha
opět vrátí na naší pořadatelskou scénu. Je pravda, že to již nebude zcela stejný Trojský ostrov, ale
prostor, který velká voda vytvořila zase nabídnul nové možnosti. Nové pískové kolbiště bude má pre-
miéru v neděli 24. září, kdy zde proběhnou skokové závody až do úrovně -L-. O týden později (30.9.-
1.10.) se zde sejdou drezurní jezdci k 1. finále Českého drezurního pohár. Za znovuoživením celého
areálu stojí především neúnavný J. Žižka, který tak 5. září pracovně oslavil i své šedesátiny. Gratulujeme!

České jezdectví má za sebou další v pravdě
historický milník. Na právě skončených Světo-
vých jezdeckých hrách, obeslalo svými týmy
hned pět ze sedmi disciplin (spřežení, reining,
voltiž, endurance a skoky). V klasické sedlové
disciplině - skocích se v poválečném období
jedná o teprve druhou účast na světovém šam-
pionátě. Před současnou reprezentační pěticí
okusil atmosféru MS pouze J. Pecháček
a AMOR v roce 1978, shodou okolností také
v Cáchách. Z tohoto hlediska se jedná o vskut-
ku historickou událost.

Máme-li posoudit úspěšnost našeho vystou-
pení je nutné zvážit všechny úhly pohledu.

U mladších jezdeckých disciplin jako je
endurance a reining si netroufám zajít v hod-
nocení příliš do hloubky, protože tyto discipliny
přeci jen nejsou klasickou jezdeckou společ-
ností tak podrobně sledovány a tudíž i nejsou
známé veškeré souvislosti. V každém případě
však jejich postavení ke světové konkurenci je
výrazně snažší, protože i účastníci těchto dis-
ciplin z jiných zemí nestaví na mnohaletých
základech. V tomto světle se tak skutečnost,
že žádný český zástupce ani nedokončil sou-
těž endurance jeví jako naprostý neúspěch

Co nám řekly Cáchy
a v reiningu, kde jsme uzavírali výsledkové lis-
tiny, je to podobné.

Voltiž je již poněkud tradičnější disciplinou
a hlavně česká reprezentace má již poměrně
vysoko nasazenou laťku. Zde mohou být
příznivci sice také mírně zklamáni, ale pro-
blémy naší reprezentace jsou vysvětlitelné
a česká voltiž se i tak udržela v nejlepší spo-
lečnosti.

Jezdci spřežení staví také na podobně
dlouhých zkušenostech jako jejich světová
konkurence a i vzhledem k tradici, kterou má
Česká republika v chovu kočárových koní, by
měla být jejich pozice ke světu mírně snažší,
než v klasických sedlových disciplinách.
Navíc má disciplina čtyřspřeží se světovým
šampionátem již několikanásobné zkušenosti
a i z tohoto hlediska nezavdává setrvávání na
konci výsledkové listiny důvod k přílišnému
optimismu.

A dostáváme se k pilíři současného jezdec-
kého sportu, kterým je parkur. Hledisko naší
účasti po mnoha desetiletích a navíc s kom-
pletním týmem již bylo zmiňováno a určitě
vypovídá o obrovském nárůstu výkonnosti čes-
kých jezdců. Vždyť není daleko doba, kdy jsme

po dlouhé roky nebyli schopni postavit ani
družstvo do Poháru národů a třem jezdcům,
kteří se museli, jaksi z povinnosti, postavit ved-
le Jiřího Pecháčka do týmu na českosloven-
ském CSIO, se v žertu cynicky přezdívalo
„odsouzenci“. Dnes je již reprezentace stabili-
zována a v posledních letech si může ze své-
ho kádru jezdce pro nejtěžší úkoly i vybírat.
Z tohoto pohledu je vůbec možnost účasti čes-
ké pětice v Cáchách pozitivním signálem.

Přísně posuzováno podle výkonnosti jsme
však do puntíku splnili roli outsidera. Malou
útěchou je, že roli outsidera, který nedělal
ostudu. Český fanoušek na tribuně sice ne-
mohl s českou vlajkou nikterak jásat, ale ani
ji nemusel schovávat pod kabát.

Posuzováno i hlediskem, že další Jezdecké
hry budou za mořem, OH v Hong Kongu a SJH
2014 možná v Dubaji, je asi dobře, že se čeští
skokané do nedalekých Cách vypravili. Už pro-
to, že nejen jezdci, ale především celá skupina
našich majitelů a mecenášů na vlastní oči
viděla, jak obrovský rozdíl nás stále ještě od
kontaktu ze světem dělí. V konečných souč-
tech si je tak zkušenosti, kterou česká skoková
reprezentace díky jejich úsilí udělala, vážit.
Doufejme, že jim toto možná poněkud hořké
poznání, nevzalo chuť do další práce.

Cyril Neumann
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gast), kteří skončili pátí za dánskou reprezentantkou
T. Lund (CHUBON RAVNES-HAVE). Hned za A.
Opatrným se umístil další člen českého týmu J.
Skřivan na sedmileté klisně TORA (Tornado).

Malá runda s 16 vítězi
Druhou soutěží čtvrtečního zahajovacího dne bylo

dvoufázové skákání 130/140 cm, které bylo přede-
vším kvalifikací do sobotního finále. Celkem 16 dvo-
jic z 61 členného startovního pole zvládlo tento první
krok do finále bez trestných bodů. Protože se pořa-
datelům vloudila do rozpisu chyba a na místo hod-
nocení 274.5.2. byl uveden čl. 274.5.1., umístilo se
ex equo na 1. místě všech 16 bezchybných dvojic.
Naštěstí se jednalo „jen“ o zahajovací soutěž a tak
dekorování 16 vítězů již nikdo více nekomentoval.
Z českých jezdců tak stužku za prvenství získal i A.
Opatrný na 7letém holštýnském LECARINO (Len-
non) a dále pak dva osmiletí zástupci českého cho-
vu ATYŠ (Fetyš), kterého sedlala N. Bielíková
a IDEAL (Lombard) s R. Drahotou. Čtvrtým naším
zástupcem na 1. místě byl K. Papoušek s také osmi-
letým RENALDO (Rouletto) hanoverského chovu.

Golem putoval do Francie
Hlavní zahajovací soutěží byla Cena firmy Golem

s výškou překážek do 140 cm. Ta byla současně 1.
kvalifikací do nedělní Grand Prix. Ze 72 dvojic
dokončilo 17 bez penalizace. Nejlepší čas měl Fran-
couz Sylvian Montigny s koněm BABYSCION H.N.
Těsně za ním skončila Charlotte Lund s CORLAND
DANE z Dánska před Belgičanem Rudim Helsenem
s ACONDA II. Z našich se dařilo J. Papouškovi
na LA MANCHE-T. Ten působil zcela suverénně
a nebyla na něm znát žádná únava ze světového
šampionátu. Dvojice skončila na 8. místě a potvrdila
tak svoji formu pro Pohár národů. To samé platilo
i o V. Macánové, která absolvovala s oběma svými
koňmi (POMPÖS, L’AMIE) také bezchybně a skon-
čila na 10. a 13. místě.

Po čtvrteční kvalifikaci se čeští adepti pro účast
v týmu pro PN sešli pod vedením J. Skřivana. Na
základě výsledků bylo rozhodnuto, že za náš tým
nastoupí čtveřice: Z. Žíla - PINOT GRIGIO, V.
Macánová - POMPÖS, J. Papoušek - LA MANCHE-
T a A. Opatrný - CARTOUCHE.

Jaký byl Pohár?
Až na poslední třetinu startujících ve čtvrteční kvalifi-

kaci pro Velkou cenu ČSOB čekal stavitel parkurů Olaf
Peterson, aby nám odpověděl na otázku co čeká jezd-
ce a koně v pátečním Poháru národů: „V průběhu první
soutěže jsem byl poněkud nervózní, jak vlastně první
vrchol CSIO v Poděbradech postavím. Nyní jsem však
již viděl dost a již začínám mít jasno. V prvé řadě
musím pochválit povrch zde v Poděbradech. I když na
některých místech možná nevypadá dobře, půda je
pružná a pro koně velmi příjemná.

V každém případě je pro stavitele obtížné postavit
soutěž pro 12 týmů, jejichž výkonnostní úroveň je
natolik rozdílná. CSIO je čtyřhvězdičkové úrovně
a proto nemohu stavět parkur nepřiměřeně snadný,
na druhé straně si uvědomuji, že zde startují i celky
slabší úrovně. Bojovat se však bude o zcela plno-
hodnotné body Poháru národů. Naštěstí průběh
poslední soutěže mi naznačil, že většina dvojic je
schopná zvládnout obtížnou soutěž. Proto bude

páteční Pohár národů spíše těžší úrovně s využitím
maximálních výšek a šířek. Myslím si, že problémem
bude jistě i široký vodní příkop (380 cm) a důležitým
faktorem obtížnosti soutěže je i předepsaná rychlost.

Před Pohárem se konaly ještě dvě soutěže. Již
od 9.00 hodin to bylo další kolo Malé tour do 140
cm. Zde si mezi 66 dvojicemi nejlépe vedla dvojice
zkušených belgických jezdců. Zvítězil Dirk Deme-
ersman na TYMOON CALOO MEERCHEN před
Rudi Helsenem s ACONDA II. Z našich byl opět nej-
lepší A. Opatrný na LECARINO (12. místo) a pak
ještě N. Bielíková s ATYŠ na 16. místě.

Druhá soutěž pak patřila mladým koním a na
jejím startu se seřadilo 37 dvojic. Již druhé vítězství
si odnesl Francouz Sylvian Montigny tentokrát na
LAURIER DE HERE H.N. Druhé místo pro ČR zajis-
til J. Skřivan na TORA, který se vklínil mezi další
západoevropské jezdce. Do první desítky se však
ještě vešel V. Tretera s QUALITY na 8. místě.

Pohár do Dánska
A pak již byl na řadě Pohár. K němu nastoupilo

12 týmů. Mezi favority patřily celky Belgie, Dánska
a Itálie, které spolu soupeří o prvenství ve FEI Nati-
ons Cup Series.

Olaf Peterson připravil pro účastníky kurs, který
byl na první pohled technicky velmi náročný. Mezi
obtížnější pasáže patřil dvojskok s následným vod-
ním příkopem a v zápětí distance před hlavní tribu-
nou s velmi lehce shoditelným „psaníčkem“ a pak
i trojskok, z barevně nevýrazných bariér a s užším
prostředním oxerem. Výška překážek se nezdála pro
poděbradskou konkurenci příliš velkým problémem.

Průběh soutěže potvrdil, že kurs, i když na první
pohled nevypadal obtížně, nebyl snadný. Jezdci vel-
mi často chybovali a na kontě i favorizovaných cel-
ků přibývalo trestných bodů.

O to větší radost udělali českým divákům naši
jezdci. Nejprve bezchybně zahájil Z. Žíla. Po něm
startovala V. Macánová a pouze velmi lehce jen
jednou chybovala. I J. Papoušek zahájil dobře, ale
po rasantnějším nájezdu na vodní příkop ztratila
dvojice koncentraci a nakonec z toho byly čtyři chy-
by. Vše však vylepšil A. Opatrný bezchybným výko-
nem a ČR postoupila do finále společně s Maďar-
skem na 1. místě se čtyřmi body.

Do druhého kola pak postoupily ještě Dánsko,
Francie a Itálie s 8 body a Velká Británie, Belgie
a Německo s 12 body. O přestávce si tak čeští divá-
ci jen opatrně připouštěli, že je na dosah ruky histo-
ricky první vítězství v Poháru národů.

Bohužel naděje publika měly jen krátké trvání.
V českém týmu nenastoupil J. Papoušek. Z. Žíla
však nezopakoval bezchybný výkon a dokončil se
dvěma chybami. V. Macánová zahájila opět velmi
rutinovaně a dlouho to vypadalo, že bude českému
týmu oporou. Nejprve přišla však lehká chyba na
psaníčku. Daleko více z rytmu však vyvedl dvojici
nepodařený nájezd na překážku číslo osm. Následo-
valo zastavení a jezdkyně se jen o vlásek vyhnula
pádu. I když zbytek parkuru byl již opět dobrý, výsle-
dek 13 bodů již zmrazil veškeré naděje na prvenství.

A. Opatrný sice na závěr předvedl standardně
dobrý výkon s jedinou chybou, ale i tak celkový sou-
čet 25 bodů ze druhého kola znamenal propad na
páté místo.

Naopak cestu vzhůru zaznamenal celek Velké
Británie, jehož trojice předvedla tři bezchybné výko-
ny a stejně jako tým Dánska. Oba tyto celky tak
skončily se 12 body na prvním místě a tak se
v Poděbradech poprvé o prvenství v Poháru muselo
rozeskakovat. Smutně skončil Pohár pro Německo.
Hned první jezdkyně druhého kola měla ve trojsko-
ku ošklivý pád a na kolbiště musela i sanitka. Zra-
nění jezdkyně H. Konzag se nakonec ukázalo pou-
ze lehké, ale hůře dopadnul její ADOLFO 14. Ten
utrpěl vážnější zranění mezikostního svalu na před-
ní noze, které vyžádá delší léčení.

Před samotným rozeskakováním však již bylo jas-
né, že třetí skončil tým Francie se součtem šestnáct
bodů před Maďarskem (20 bodů) a našimi jezdci
s 29 body. O vítězství týmu se rozeskakoval podle
pravidla platícího prvním rokem pouze jediný zástup-
ce družstva. Za Velkou Británii nastoupil Ryan Prater
na OTAGE a za Dánsko Tina Lund s LANTHANID.
Zahajoval Brit a po jedné chybě umožnil dánské
reprezentantce klidnou jízdu, která zajistila mladému
dánskému týmu letos již třetí vítězství v PN.

Na následné tiskové konferenci složili všichni
jezdci i šéf dánské ekipy německý internacionál
Achaz von Buchwaldt pořadatelům poklonu. Mírné
kritice byl podroben zatím jen velmi slabý drn nově
založeného povrchu travnatého kolbiště, ale i tak
byla pořadatelům vyjádřena poklona.

FEI Nations již bez našich
V seriálu „druhé ligy“ Poháru národů FEI Nations

Cup Series probíhalo současně s naším CSIO
i kanadské CSIO ve Spruce Meadows. Poslední
body do FEI Nations Cup Series se pak budou roz-
dělovat v Záhřebu (21. - 24. září), Aténách (5. - 8.
října) a Buenos Aires (9. - 12. listopadu).

Všichni členové vítězného dánského družstva
zodpověděli novinářům otázky a v centru pozornosti
bylo i postavení Dánska v rámci FEI Nations Cup
Series. To získalo díky poděbradskému prvenství
významných 13 bodů a postoupilo na druhou příčku
velmi těsně jen o 6,5 bodu za vedoucí Belgii. Achaz
von Buchwaldt však zdůraznil, že postup do Super
ligy není pro Dánsko momentálně prioritou, protože
národní tým zatím nedisponuje dostatkem kvalitních
jezdců, kteří by mohli zajistit důstojnou reprezentaci
Dánska mezi jezdeckými velmocemi. I proto v letoš-
ním roce neplánují s dánskou reprezentací již žádné
další Poháry národů. Z tohoto pohledu se zdá, že
souboj o postup do Super poháru 2007 se odehraje
mezi celky Belgie a Dánska.

Český tým si ziskem 8 bodů také významně
pomohl a v žebříčku FEI Nations Cup Series si cel-
kovým součtem 25 bodů zajistil 10. místo mezi 28
zúčastněnými státy. Jedná se již o konečný bodový
zisk, protože po CSIO bylo rozhodnuto, že se již
letos česká reprezentace nezúčastní ani CSIO v
Záhřebu ani v Aténách.

Opět Montigny
Sobotní program zahájilo finále 6 a 7letých koní

Volkswagen Youngster Tour. Do vyvrcholení soutě-
že mladých koní se kvalifikovalo 33 dvojic a za ČR
to byli V. Tretera (QUALITA, LASSY), J. Skřivan
(TORA), A. Opatrný (REBEKA), P. Vachutka (WIN-
STON-G), J. Luža (SHERLOCK HOLMES-S), R.
Drahota (CANDILLORD), O Nágr (DOVER), J. Ště-
tina (FREDERICUS-S) a O. Pospíšil (JUP).

Soutěž vyvrcholila rozeskakováním osmi dvojic, ale
ČR zde zastupoval pouze V. Tretera. Ten však dva-
krát chyboval, a tak na něho zbylo pouze osmé místo.
Zvítězil, (v Poděbradech již potřetí), Francouz S. Mon-
tigny na MANHATTAN ISLAND a stejný jezdec obsa-
dil i druhé místo na LAURIER DE HERE H.N.

Malá runda do Polska
Na programu soboty bylo i Finále Malé tour. Ta

byla vypsána jako Cena České jezdecké federace,
nastoupilo 45 dvojic. Do rozeskakování se probojo-
valo 13 koní a ani zde další pětice jezdců nechybo-
vala. Nejrychlejší byl Polák Lukasz Jonczyk na
RISOPTIN, který zajel rozeskakování s notnou dáv-
kou štěstí a na hranici únosného rizika. Naděje pro
české barvy udržovali Jiří Papoušek na CHABLIS
121-T a Zoltán Toth s ESEJ. Bohužel oba naši
zástupci v rozeskakování chybovali a obsadili 10.
resp. 12. místo.

Po obědě pokračoval program druhou kvalifikací
na závěrečnou nedělní Grand Prix ČSOB. Soutěž
byla velmi technicky postavena a překvapivě dělala
jezdcům značné potíže. Bez trestných bodů se
podařilo překonat kurs pouze třem dvojicím, český
jezdec mezi nimi bohužel nebyl. K rozeskakování

V. Macánová je oporou českého týmu

Pořadí švédského týmu do PN losovala
z poháru L. Novotného Maria Gretzer
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Pane Sommersi byl jste prvním gratulantem
Jos Lansinkovi, jaké byly oslavy?

Velmi krátké. Bohužel jsme nikdo neměl příliš
mnoho času, protože všichni jsme hned pokračovali
za dalšími povinnostmi. Nějaké přípitky však pro-
běhly, ale největším zážitkem byly zástupy diváků,
které nám aplaudovali, doprovázeli nás nejen při
slavnostním defilé na centrálním stadionu, ale i po
cestě do stájí a nakonec i při odjezdu z Cách.

Jos Lansink patří mezi nejlepší jezdce světa,
ale na svůj velký den přeci jen stále čekal. Vypa-
dá to, že jeho přestup z Holandska do belgic-
kých barev byl pro jeho kariéru velmi šťastný.

Máte pravdu, největší úspěchy zatím zaznamenal
v belgickém dresu. Jos Lansink je sice Holanďan,
ale téměř deset let jezdil pro stáj významného bel-
gického chovatele L. Melchiora. Ten mu navrhnul
přestup do belgického týmu a jeho nabídce se
nedalo odolat. Paradoxem je, že nedlouho potom
se Jos Lansink osamostatnil a nyní má své stáje
v městečku Meeuwen Gruitrode nedaleko Lanake-
nu, kde také žije.

Co je pravdy na historce, že důvodem
k odchodu ze stájí v Zeigersheide byl právě
vítězný kůň z Cách CUMANO?

Je to tak. Jos objevil tohoto hřebce a projevil vel-
kou touhu mít ho ve své stáji. Pravidla v Zangershe-
ide však jasně hovoří o tom, že jezdci stáje jezdí
pouze koně odchované doma. Jos Lansink však
CUMANOVI natolik věřil, že se rozhodnul spoluprá-
ci s Leonem Melchiorem právě kvůli tomuto koni
ukončit. Minulý víkend ukázal, že měl pravdu.
Pochopitelně mistrovství světa je největší soutěž
světa a tak se jedná i o největší úspěch Jos Lansin-
ka, ale současně i o první mistrovský titul v historii
pro Belgii.

Jak průběh šampionátu hodnotíte?
Do jisté míry to bylo přelomové mistrovství.

Počet zemí, které se mohou takové akce zúčastnit
stále roste a dějiny mistrovství zatím nepamatují
25 týmů. Kvalita startujících je však zákonitě roz-
dílnější než tomu bylo v minulých letech a tomu
musí být přizpůsobena i úroveň soutěže. Stavitel
parkuru F. Rothenberger tomu určitě přizpůsobil
první i druhé kolo. Od třetího kola se pak již začalo

však nastoupili pouze dva koně, protože Francouz
Kevin Staut na KRAQUE BOOM odstoupil. Nako-
nec se z vítězství radovali Švédové díky Niklasovi
Jonssonovi na AMORINA, jenž bezchybnou jízdou
potvrdil svůj přehled ze základního parkuru. 

Mohutnost bez rekordu
Vyvrcholení sobotního programu obstarala sou-

těž ve skoku mohutnosti. Tu se v Poděbradech daří
dobře organizovat a stejně tomu bylo i letos. Záslu-
hu na tom mají určitě i skvělí moderátoři Miroslav
Červený, který řídil soutěž z věže, a Radovan
Šalek, ten byl s mikrofonem na kolbišti. O mediálně
největší pozornost soutěže se jistě zasloužily přede-
vším společnosti ČSOB a Pojišťovna ČSOB, které
se zavázaly jezdci, jemuž se podaří překonat výšku
217 cm, věnovat zvláštní prémii - automobil Volks-
wagen Caddy.

Na startu se seřadilo deset dvojic a základní kolo
na výšce 168 cm zvládlo sedm koní bez chyby.
Bohužel hned na počátku vypadli naši M. Matějka
s COVER GIRL i V. Macánová na LISETTE. 

Ve druhém kole již byla zeď na výšce 188 cm.
Zde začala soutěž nabírat obrátky, protože celá
sedmička startujících překonala zeď výborně. Druhé
rozeskakování se již přiblížilo hranici dvou metrů
a zeď byla vystavěna do výšky 198 cm. Zde se však
lámal chleba. Dva jezdci však přeci jen nakonec
zajistili i třetí rozeskakování. K radosti publika, které
udržovali oba moderátoři ve varu, to byl vedle Polá-
ka J. Skrzyczynskeho na AMANITA i A. Opatrný
s FARADAY. Třetí rozeskakování již zvedlo zeď na
výšku 208 cm. V napínavém duelu se však ani jed-
nomu z jezdců nepodařilo zeď překonat, a tak sou-
těž měla nakonec dva vítěze.

Tím však tato show neskončila. O závěr odpoledne
se postaral sponzorský dar. Mimo hodnocenou sou-
těž dostali zájemci o čtyřkolovou prémii šanci pokusit
se překonat český rekord. Nabídky využili tři jezdci.
Rudi Helsen na CARTANO (BEL), Jaroslaw Skrzyc-
zyski na AMANITA (POL) a Jo Pay na RILEY (GBR).
Ani tentokrát se však nikomu skok překonat nepodaři-
lo a prémie Volkswagen Caddy zůstala doma.

Grand Prix ČSOB do Maďarska
Dopolední nedělní program patřil poslední příleži-

tosti do 135 cm. Bohužel ani zde jsme se nedočkali

vše výrazně ztěžovat. Svoji úlohu v tom hraje
pochopitelně i únava koní, pro které je tak náročný
turnaj velmi vyčerpávající.

Jak se nám u televizních obrazovek zdálo třetí
a čtvrté kolo skutečně velmi náročné, samotné
finále však vypadalo, i díky téměř samým bez-
chybným výkonům, až příliš snadné?

Finálový parkur byl jistě snadnější než kvalifika-
ce. Musíte si však uvědomit, že s výjimkou E. Ale-
xander, která byla od počátku outsiderem, se spolu
utkali samí špičkoví jezdci.

Jak hodnotil Jos Lansink koně svých soupe-
řek, kteří jsou přeci jen výrazně lehčího typu?

Myslím, že Jos měl snadnější pozici než jeho sou-
peřky. Nejen, že má velké zkušenosti s různými typy
koní, ale především se dokáže koním velmi přizpů-
sobit. Jeho soupeřky, i když to výsledky neukazují,
měly s robustnějším CUMANO přeci jen více práce.

A ještě poslední otázka k Cáchám. Jak hod-
notíte systém, při kterém se museli jezdci po
čtyřech kolech ještě rozeskakovat?

To považuji za vysloveně nešťastné a myslím si,
že by čtyři kola měla k rozhodnutí stačit. Musím
však říci, že i když se jistě jedná o atraktivní podíva-
nou pro diváky, já osobně, a nejen já, nemám toto
finále se střídáním koní rád. I když je to při světo-
vém šampionátu tradicí, je to příliš rozdílný systém
oproti všem normálním soutěžím. Navíc jeden
z finalistů musí odejít bez medaile a to je až příliš
kruté. Raději bych viděl standardní finále např. pro
deset nejlepších z kvalifikací, tak jak to známe
z jiných Velkých cen.

Ale nyní pojďme do Poděbrad. Belgii jde
o postup do Super ligy. Jaký tým jste přivezl?

Při sestavování všech týmů pro Pohár národů
dodržujeme zásadu, že vedle dvou zkušenějších
jezdců jsou členy družstva i dva mladší jezdci. Bel-
gie je malá země a bez možnosti růstu mladých
talentů bychom brzy neměli žádnou šanci mezi
takovými obry jako je Německo či USA. Pozice
malých zemí je z tohoto hlediska velmi obtížná.
Vedle vrcholných Velkých cen se každý rok koná
i nějaký další významný turnaj ME, OH či MS. Pro
zemi, v jejíž reprezentační špičce nestojí desítky
dvojic, je pak nápor na ty nejlepší výrazně větší. Lucien Sommers

vítězství, i když k němu měl velmi blízko J. Skřivan
na TORA, který skončil druhý za mladým belgickým
jezdcem P. Devosem (CANTALOUP 2).

A pak se již vše připravovalo na závěrečné vyvr-
cholení na Velkou cenu Československé obchodní
banky. Z padesátky kvalifikovanýchdokázalo třináct
překonat parkur s nulou. K radosti diváků mezi nimi
byli i dva naši Z. Žíla s PINOT GRIGIO a A. Opatrný
s CARTOUCHE, oba startující na koních stáje
Mustang s.r.o. Bohužel šťastný konec se nekonal
a v rozeskakování byl nejprve Z. Žíla penalizován
dvakrát a potom i A. Opatrný dokonce za čtyři sho-
zení. Naši jezdci tak obsadili 11. resp. 12. příčku
pouze před Francouzem K. Stautem, který v roze-
skakování spadnul.

Velmi blízko měl do rozeskakování J. Jindra na
MGT DIAS, ale osudnou se mu stala distance před
závěrečnou překážkou (4 tr. body). Pouze jednou
shodil i J. Papoušek na LA MANCHE-T a stejně tak
V. Macánová s POMPÖS. Jezdci z Cách tak byli
českým barvám největšími oporami i v Poděbradech.

Bezchybný výsledek zopakovalo v rozeskakování
šest jezdců, nejrychlejší čas měl maďarský jezdec
Balász Horváth s koněm švédského chovu FREDE-
RIK (Roderik). Jak prozradil na následné tiskové
konferenci jezdí tohoto koně teprve první sezónu
a vítězství v Poděbradech je jejich největší úspěch.
Blahopřání již přijal i od majitele koně, kterým je
prezident maďarské jezdecké federace. Právě on
pobýval po několik let ve Švédsku a z touto zemí ho
pojí pevné vazby a i proto se FREDERIK dostal do
Maďarska.

S těsným časovým rozdílem skončil za maďar-
ským reprezentantem Natale Chiaudani s DA ZARA
HARIANE D’AUTHIEUX z Itálie před Line Raaholt
na ROYAL SON-Z z Norska.

Jak to viděl JEZDEC
Jezdecký svátek českých příznivců skokového

sportu se vydařil. Pořadatelům se daří udržet v jez-
decké společnosti kolektivní snahu o zdar celé akce
a pro většinu zúčastněných bylo určitě příjemné být
členem organizačního týmu. V tom jsou lidé z celé
ČR a tak je nadále české CSIO i příležitostí k pre-
zentaci české jezdecké společnosti.

Jediným vážnějším problémem byl v Poděbra-
dech povrch. Ten prošel velkorysou rekonstrukcí.

Pořadatelům však přeci jen poněkud nepřálo poča-
sí. První ránu dostal nový trávník při jarní povodni
a ani deštivý srpen příliš neprospěl. Mladý drn nebyl
schopen udržet nápor tolika koní a tak především
v prudkých obratech pořadatelé trnuli, aby se příliš
neopakovalo několik nepříjemných podklouznutí či
dokonce pádů.

Z tohoto pohledu je naštěstí ročník 2006 za námi.
Povrch v Poděbradech je velmi dobře založen a
propískované kolbiště je dokonale pružné. Nyní je
nezbytné, aby tráva prorostla do větší hloubky
a věřme, že v roce 2007 již bude vše na skutečně
světové úrovni.

Důležitým pozitivem je i skutečnost, že letos byla
CSIO již věnována i výrazně větší mediální sledova-
nost. Objevila se řada článků v časopisech i dení-
cích a na televizním programu ČT4 Sport byla nejen
v předvečer CSIO televizní debata s jezdci i organi-
zátory, ale především poprvé v historii byl přímo
přenášen i celý Pohár národů a tradičně i GP.
Zásluhu na tom má určitě nový sportovní kanál, kde
jsou výrazně lepší možnosti k prosazení, ale věřme,
že i mediální pozice jezdectví stoupá. Do příštího
roku také doufejme, že tento nový sportovní kanál
s postupným rozšiřováním digitálního vysílání,
budou moci sledovat diváci po celé ČR.

K definitivnímu vstupu do veřejných médií však
ještě potřebujeme stálejší výskyt českých jezdců na
předních pozicích. V konkurenci ostatních sportů se
jen obtížně referuje o „dobrých“ 10. či 12. místech.
Těch si sice odborníci mohou vážit, široká veřejnost
je však bohužel vnímá jako neúspěch.

Po organizační stránce bylo CSIO bezesporu
úspěšné a na tiskových konferencích zaznívala pou-
ze slova chvály. Do Poděbrad si našli cestu i diváci
a po poněkud divácky méně navštíveném pátečním
Poháru, bylo v sobotu i neděli v Poděbradech plno.
Velkou show rozpoutali v Poděbradech moderátoři
při skoku mohutnosti a poprvé na jezdeckých závo-
dech vyprovokovali diváky i k mexickým vlnám.

Předem ani nikdo nepochyboval, že společnost
Golem udrží CSIO na vysoké společenské úrovni.
Sportovně jsme byli velmi povzbuzeni průběžným
prvním místem našeho týmu v PN, ale nakonec
jsme žádný výrazný úspěch nezaznamenali. Tak
snad příště. Těšme se na CSIO 2007. 

C. Neumann

CUMANO se odvděčil Do Poděbrad jsme tak postavili družstvo, kde
vedle naší poděbradské jedničky Dirk Demeersma-
na a zkušeného Rudi Helsena stojí i finalista z letoš-
ního ME mladých jezdců Pieter Devos a i další
mladší jezdci Henk Clabots a Ignace Philips.

Je z tohoto pohledu pro Belgii postup do
Super ligy výhrou a nebo to ještě více zvýší
nároky na poměrně úzkou špičku?

Pro popularizaci a marketinkovou úspěšnost jez-
dectví je to skutečně velmi důležité. Být členem elit-
ní skupiny je významným signálem pro všechny
naše mecenáše. Zda je to výhodné i pro jezdecký
sport, si již nejsem tak zcela jist.

Děkujeme za rozhovor C. Neumann



do té doby vedoucí jezdec průběžného pořadí
A. Soukup, když zapomněl projet čtvrtým prvkem
a ze soutěže byl vyloučen. Když už to vypadalo,
že terénní zkouška proběhne bez komplikací,
postaral se o vzrušení poslední startující v kate-
gorii dvojspřeží J. Fiala (JK Semice). Do jedné
z lesních překážek vletěl takovou rychlostí, že
nestihl koně stočit správným směrem a jeden
z koní narazil hlavou přímo do stromu. Tragicky
vypadající kolize však naštěstí skončila po vyře-
zání bělouše z postrojů dobře.

Při slavnostním společenském večeru bylo oce-
něno pět nejlepších jezdců v každé kategorii
a navíc nejrychlejší vozatajci z nové vodní překážky
- J. Linka, M. Jelínková, R. Vyskočil. Vítězi marato-
nu se stali J. Prášek, P. Drbohlav a J. Kohout.

Kurs nedělního parkuru stavěl hlavní organizá-
tor J. Kosař. Mnozí jezdci už předem “lamentovali„
nad složitostí překážkové jízdy a dokonce bylo sly-

šet i tvrzení, že je to trať hod-
ná mistrovství světa. O obtíž-
nosti parkuru vypovídaly také
dosažené výsledky.

Vítězem v soutěži jedno-
spřeží pony se stal M. Hla-
dík (JK Boharyně) před
V. Dohnalem (TJ JK Jetři-
chov).

V kategorii párů malých
koní zvítězil způsobem start-
cíl J. Prášek zapřahající haf-
lingy (JK Robousy). Druhé
místo putovalo do Praskač-
ky M. Pospíšilové. Třetí mís-
to patří J. Votoupalovi
z Moravského Krumlova.

Nejlepším parkurem
(14,07tr.b) v jedničkách
potvrdil své vítězství P. Jadr-
níček (JK NH Kladruby n. L.).
Pětiletý GSS Aversa XLIV

působil při svém prvním startu velice dobrým
dojmem. Druhé a čtvrté místo odvezl do Bylan
P. Drbohlav. Třetím místem navazuje na rodinné
tradice T. Wimmer (JS Vrcha).

Středočeské Bratronice jsou sídlem vítězného
J. Kohouta v soutěži párů. Jeho 16,97 tr.b. na
parkuru hovoří jasně o obtížnosti kursu. Druhé
místo z rukou nepustil L. Vyrtych z Března. Lipi-
cánky vedené T. Jelínkem nebyly při překážkové
jízdě nijak zvlášť vnímavé (32,3tr.b.), přesto jim
neuniklo třetí místo.

Titulem Mistra Východočeské oblasti se na rok
můžou pyšnit J. Prášek, P. Jadrníček a P. Groul.

Lipiny 2006 jsou za námi. Rozhodlo se zde
i o konečném umístění v Poháru spřežení 2006.
Pořadatelé zvou příznivce spřežení do Lipin
i příští rok a tradiční podzimní soutěže se zde
uskuteční ve dnech 14.-16. září 2007. 

Kompletní výsledky na www.lipiny.zde.cz
J. Kosařová
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Sportovní 
kalendáfi

15.-17.9. Kolesa
C/ CI-CIC*/CCN*, MČR + pony

15.-17.9. Zábřeh na Moravě ME E/S-T
16.9. Přední Kopanina D/Z-TT
16.9. Olešná u Hořovic D/Z-L + pony
16.9. Dražka Z-L
16.9. Přední Lhota Z-L
16.-17.9. Zduchovice ZL-T pouze pony
16.-17.9. Husinec Z-ST
16.9. Klatovy Z-S
16.9. Ústí nad Labem Z-L
16.9. Vrchovany ZL-S
16.9. Vestec Z-L
16.9. Hořice Z-S, S**
16.-17.9. Deštné v Orl. Hor. D/Z-S
16.-17.9. Zlín ZM-S, D/Z-L
16.9. Ostrava-Hrabová ZM-L
16.-17.9. Prostějov D/Z-S
16.-17.9. Třeština Háj Z-ST+pony
16.9. Frenštát p. Radhoštěm V/A-D
16.-17.9. Karlovy Vary - S. Role ZM-S
16.9. Žirovnice ZM-S
17.9. Nymburk Hořátev ZM-S
17.9. Praskačka Z-ZL
17.9. Brno - Soběšice Z-S
18.9. Velká Plom Z-S, S**
22.-24.9. Plzeň Z-ST, ČSP
22.-23.9. Heřmanův Městec A/T + pony
22.-24.9. Pardubice ZL-ST, ST**
22.-24.9. Loštice C/Z-CIC*/CCN* + pony
23.9. Unhošť Rymáň D/Z-S
23.-24.9. Kolín Z-ST
23.-24.9. Nymburk Komárno ZM-S
23.9. Měšice ZM-S, S**
23.9. Drásov D/Z-S
23.9. Kostelany ZM-L
23.-24.9. Brno-Veveří Z-ST
23.-24.9. Prostějov D/Z-S
23.9. Přerov ZM-L, L**
23.-24.9. JS Gabrielka ZM-L
24.9. Praha - Trojský ostrov ZL-L
24.9. Přeštěnice Z-L, L*, D/Z-L
28.9. Olšany L-ST
28.9. Nový Jičín L-ST, L*, ST*
28.-30.9. Mělník Z-T, D/Z-L, pouze pony
30.9.-1.10. Praha - Trojský ostrov

D/ S-T, ČDP finále
30.9.-1.10. Měník V/A-D, MČR
30.9. Starosedlský hrádek Z-L
30.9. Olešná ZM-L + pony
30.9.-1.10. Páterov ZM-S
30.9. Brno - Žebětín Z-L
30.9.-1.10. Opava L-ST, L**, ST**
30.9. Stružná Z-S
30.9. Humpolec C/ZK-Z
1.10. Radimovice L-ST
1.10. Heroutice ZM-L + pony
1.10. Poděbrady Z-L
7.10. Praha - Gabrielka Z-L
7.10. Praha Komořany D/ S-T
7.10. Kolín Z-L
7.-8.10. Hořovice Z-ST
7.10. Nymburk Komárno ZM-L
7.10. Vilémov E/ZM-S
7.10. Brno - Veveří Z-ST
7.-8.10. Opava Z-S, S**
7.10. Cheb ZM-L
8.10. Praha Cís. Ostrov ZM+ pony

Soutěže jedno a dvojspřeží pony + velkých
koní uspořádal JK Bohuslavice nad Metují ve
spolupráci s SK SOKOL Lipiny ve dnech 1.-3.
září na kolbišti „Pod lípou“ v Bolehošti - Lipinách.

Letošní 16. ročník byl ochuzen o soutěž čtyřek,
když trio Z. Jirásek, J. Nesvačil a P. Vozáb repre-
zentovali ČR na Světových jezdeckých hrách.
Všichni přítomní však byli díky internetu průběžně
informováni, jak si naši jezdci v Cáchách vedou.

Do Lipin letos našlo cestu 33 spřežení, když
Libor Kůrka nastoupil z tréninkových důvodů (blí-
žící se MS jedniček v Itálii - 22.-24. 9. T. Barták,
J. Exnar, L. Kůrka) se dvěma koňmi pouze
k páteční drezuře.

Drezurní zkouška probíhala jako vždy na fotba-
lovém hřišti, avšak deštivé počasí předešlých
dnů udělalo s jinak bezvadným povrchem své.
V horní části obdélníku se koně bořili a kola
parádních kočárů se hluboko zařezávala.

Špřežení v Bolehošti bez čtyřek

První zářijový den letošního roku však začalo
na závodníky vykukovat sluníčko, které slibovalo
do dalších dvou dnů alespoň částečné vysychání
terénu. Nejlépe do kompletní soutěže drezurně
„našlápli“ J. Prášek, L. Vyrtych a L. Kurka (resp.
A. Soukup).

Nebývale teplé sobotní dopoledne přilákalo do
lipinského areálu téměř tisícovku diváků. Oproti
předešlým ročníkům, kdy jich valná většina hned
směřovala ke dvěma překážkám do lesa, byla
letos lákadlem číslo jedna zbrusu nová vodní pře-
kážka přímo u kolbiště. Ta vyvolávala dohady,
otázky a snad někde i obavy u většiny jezdců.
Úderem desáté hodiny dopolední, kdy na trať
odstartoval první z jezdců jednospřeží pony
(M. Hladík, JK Boharyně) se napětí v mnohých
ještě stupňovalo. Všechna spřežení pony si však
s vodou poradila na výbornou a ani s humorem
připomínané šnorchly nebyly zapotřebí.

Svou dávku smůly si ve překážce č. 4 vybral

Vítězem v jízdě dvojspřeží se stal J. Kohout

Primátor ve
Ctěnicích

Třetí kolo soutěží dět-
ských jezdců na pony
O pohár náměstka primáto-
ra hl. města Prahy se kona-
lo 2. září v Praze 9 - Ctěni-
cích. Na startu hlavní
soutěže (ponyhandicap -S-)
se seřadilo 16 dvojic a nej-
lépe si vedla A. Bačkovská
na MARLOW 1 (JK Všemi-
ly). Ta byla nejrychlejší ze
sedmičky rozeskakujících
se před T. Pavlíkovou
(CIPÍSEK 1) z JK Farma
Všemily a J. Novákem na
BANJO (JK Tarpan).

Seriál před závěrečným
finále, které se uskuteční
v Praze na Císařském ostro-
vě 8. října, vede T. Pavlíko-
vá - INES 1 (25 bodů) před
A. Bačkovskou na MAR-
LOW (22), J. Novákem s
BANJO (16), T. Pavlíkovou -
CIPÍSEK (15) a A. Homolo-
vou s NIGHT BOY (12).

Pražské skokové
Derby

PJK Gabrielka, který byl dlouholetým pořada-
telem Ceny Gabrielky, soutěže všestranné způ-
sobilosti stupně Z, se po dohodě s oblastí Praha
a projeveným zájmem jezdců o terénní soutěže,
rozhodl v termínu 7. října navázat na bývalou tra-
dici. Plánovanou soutěž číslo 3 vyhlásil jako
„Pražské skokové derby“. Soutěž bude složená
z terénních skoků, vysokých max. 105cm se sho-
ditelnými prvky a z klasických parkurových skoků
do výšky 120 cm. Dráha bude mít 15 skoků, dlou-
há bude 1000 m. Tuto soutěž považují pořadate-
lé za nultý ročník a ohlas jezdecké veřejnosti roz-
hodne, zda se bude v nové tradici pokračovat.
Finanční dotace pro tuto soutěž je díky sponzo-
rům oproti rozpisu navýšena o 100 % a bude
12 000,- Kč. Uzávěrka přihlášek je 1. října. Podrob-
nosti naleznete na: www.gabrielka.unas.cz

Vítězku Poháru náměstka primátora Prahy A. Bačkovskou
(MARLOW) dekoroval společně s ředitelem závodů J. Vávrou
náměstek Petr Hulínský



Militaristé
v Rakousku

Velká výprava v počtu 13 jezdců s 15 koňmi se
zúčastnila ve dnech 2.-3. září závodů ve vše-
strannosti v rakouském Mürzzuschlagu - Som-
merau, horském středisku asi 70 km jižně od Víd-
ně. Během dvou dní se uskutečnilo celkem devět
soutěží na různém stupni obtížnosti.

Naše mladé jezdkyně na pony byly velkými
soupeřkami rakouským dospělým jezdcům.
A. Pažoudková na LIPAN obsadila 2. místo,
V. Příhodová s Ibalgin Fast skončila třetí a
I. Běhalová na BAK pátá. Soutěž nedokončila po
dobrých výkonech v drezuře R. Mazalová
s ANGELIKA a L. Příhodová s LA QUERIDA. Stej-
ně tak J. Odložil se SAGAR. Trať crossu vedla
údolím podél horské říčky, několikrát se skákalo
do tekoucí vody a k obtížnosti přispěl i zvlněný
terén. Trať této soutěže (-L-) byla shodná s tratí
soutěže pro velké koně cca obtížnosti -ZL-.

Velké zastoupení našich jezdců měla i soutěž
pro velké koně označená A**, naše obtížnost
stupně -ZL-. Zde se mezi zástupci Rakouska,
Německa a Maďarska nejlépe umístila mladá
jezdkyně M. Kvapilová se zkušeným QUINT na
5. místě. Na 6. místě pak skončila J. Höcková
s LOTRANTA a na 7. místě A. Hnědá a CILONA.
Další čeští jezdci se umístili v pořadí: M. Šedá -
GROT - 10. místo, J. Pažoudka - ŠÁRKA - 11.
místo, B. Kubištová - TALINA - 13.
místo. Soutěž nedokončila E. Borov-
cová na LÁSKA.

V soutěži -Z- startovala ještě M.
Šedá se svým mladým koněm Günt-
her ’s As. Po bezchybném výkonu
v crossu a jedné chybě na parkuru
skončila na 10. místě.

V jednodenní soutěži pro pony
stupně -ZK- obsadily po bezchybných
výkonech v crossu jezdkyně T. Petro-
vá na SALGAN 9. místo a A. Hnědá
a KENY 13. místo.

-7-

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

Finále KMK
v Pardubicích

Ve dnech 1.-3. září proběhly v Pardubicích
finálové soutěže Kritéria mladých koní. Nej-
lepší drezuristé soutěžili v pátek, skokané
pak v sobotu a neděli. Vítězem finále KMK
šestiletých v drezuře se stala LACRIMA
s K. Skrzyniarzkou (foto vlevo), mezi pětiletý-
mi hřebci si nejlépe vedl GUIDAM SOHN
s T. Navrátilem a mezi šestiletými klisnami
zvítězila CONSTANCE 1 s P Doležalem (foto
vpravo). P. Doležal byl ještě jednou úspěšný
v sedle pětileté šampionky KIRA 1 a z dal-
ších vítězství se radovali: D. Fialka a
AL CAMPO (4letí hřebci), J. Hruška
s COLUMBIA Auto Sita (4leté kl isny),
K. Papoušek na CORAL Kuzďas (6letí hřeb-
ci) a E. Jančaříková na WORKINGTON (dre-
zura 5letých). Foto K. Navojová

Rozhodne se v Barceloně
Závěrečné finálové kolo Super ligy právě probíhá ve španělské Bar-

celoně (14. - 17. září). Seriál před finálovým kolem celkem jasně vedlo
Německo (45,125 bodu) před USA (36), Francií (34) a Velkou Británií
(28). Na 5. místě bylo Švýcarsko (27,125) před Holandskem (21,125).
O sestup bojují v Barceloně Švédsko (19,125) s Irskem (17).

CDI-W Wroclav
Štěpánka Koblížková a BLACORO-K MaK se

ve dnech 8.-10. září zúčastnila závodů zařaze-
ných do Světového poháru centrální Evropy ve
Wroclavi. Startovala v úrovni SG-IM I a získala
dvě velmi pěkná druhá a jedno třetí místo. Nej-
prve v úloze St. Georg skončila druhá s 63% za
vítěznou I. Saalbach-Müller na MATICE. V úloze
IM I ji prvenství uniklo o pouhý 1 bod a pořadí
zůstalo stejné, když vítězka měla 66,4% a naše
jezdkyně 66,35%. Ve volné jízdě pak skončila
Š. Koblížková třetí (66,75%), když se před ní
dostala ještě Dánka G. Heitman na WELSER.

ČR v Sasku
V termínu českého CSIO se trojice jezdců M. Šlechta a Filip

a Petr Doležal zúčastnila německých závodů v saském Rothenbur-
gu. M. Šlechta startoval na šesti koních a pro větší soutěže zde měl
koně GOLAS a MAMA MIA, Filip Doležal koně ROCKINA a COHIBA
a Petr Doležal LOGO a CHARLOTTE Biofaktory.

V průběhu tří dní získali naši jezdci řadu umístění. P. Doležal byl
v sobotním skákání do 150 cm s nulou pátý. V neděli pak ve skoku
do 140 cm obsadil M. Šlechta na GOLAS 4. pozici (0 bodů) a umístil
se i na MAMA MIA. Ve Velké ceně (S**) startoval pouze P. Doležal
s oběma koňmi a dokončil se shodným výsledkem 12. tr. bodů.

Kůň 2006
Tradiční výstava koní v Lysé n.L. se koná ve

dnech 15.-17. září již po třinácté. Mezi partnery
pořadatelů jsou Asociace svazu chovatelů koní
ČR, Česká jezdecká federace, Jockey club ČR,
Western riding club ČR a NH Kladruby. Pro letoš-
ní ročník projevili zvýšený zájem i zahraniční
vystavovatelé. Ten jistě podpořil vstup ČR do
Evropské unie. Letos si návštěvníci vybírají
z nabídky firem z Rakouska, Německa, Sloven-
ska i Polska.

Zlatým hřebem výstavy se tak stane vystoupe-
ní nejlepšího dostihového koně, který kdy stál
v ČR. Naposledy se před svým odchodem do
chovu představí DARSALAM - vítěz českého
a rakouského derby, německého Saint Leger,

Osmá mezinárodní výstava o koních a lidech KONĚ V AKCI 2006 pro-
běhla na závodišti v Pardubicích ve dnech 8.-10. září. Zúčastnilo se
téměř dvě stě padesát koní více jak dvacet pěti různých plemen v chova-
telských přehlídkách, soutěžích a doprovodném programu. Do Pardubic
se vrátilo i národní finále formanské jízdy. Uskutečnila se soutěž v orbě
koňskými potahy o Ruchadlo bratranců Veverkových.

groupových dostihů v Baden Badenu a Kolíně n.
R. a účastníka nejprestižnějších vytrvaleckých
dostihů jako je anglický Saint Leger a Gold Cup
v Ascotu.

Každoročně jsou během výstavy do Dvorany
slávy uvedeny i významné osobnosti. Jednu
z cenu předává i naše redakce a letos jsme si
pro své ocenění vybrali pana Jaroslava For-
mandla za jeho unikátní počítačové zpracování
výsledků jezdeckých soutěží.

Redakce zpravodaje Jezdec nyní spolupracuje
s J. Formandlem na tom, aby první verze počíta-
čového zpracování všech výsledků za roky 2005
a 2006 (a možná i dřívější) byly zájemcům k dis-
pozici s vydáním desáté edice Jezdecké ročenky
na přelomu roku.

Orling junior Cup 
Konečné pořadí letošního Junior Cup, který

probíhal v šesti kvalifikacích na závodišti Hipo-
dromu Most a které je současně pro jezdce
i pozvánkou k závěrečnému Finále (23.-24. září):
Velké finále (nejlepších pět) P. Mazánková (53),
K. Mestenhauserová (40), F. Doležal (34),
N. Crnková (26) a L. Vondráčková (24). Malé
finále pak  můžou jet: V. Klímová (16), J. Perníč-
ková (8), P. Bilelíková (6), M. Škodová (6),
A. Bačkovská (5), K. Skálová (4), B. Tomanová
(4) a K. Skálová (2).

Foto: J. Bělohlav
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Skaštice 2. - 3. 9. dvouf. sk.
100/110 (44) 1. Strumínská -
KASANDRA (JK Baloušek), -ZL-
(40) 1. Cintulová - ARIEN (JO při
SŠZe Přerov), -L- (8) 1. Kalábová -
ERIK 1 (JK ZH Tlumačov), -ZL-
(44) 1. Malý - MONTE 5 (Stáj Mon-

Výsledky tana o.s.), -L- (17) 1. Složil -
GRÉTA 8 (JASO Oldřichov), -S-
(10) 1. Eim - PUERTO RICO (JK
ZH Tlumačov), -ST- (7) 1. Eim -
CASSILIUS (JK ZH Tlumačov),
mistr. oblasti ml. jezdci 1. Sviteko-
vá - SIT (SS Vittoria Skaštice),
ženy 1. Kalábová - ERIK 1 (JK ZH
Tlumačov), muži 1. Eim - GENIUS
Lysák (JK ZH Tlumačov).

Jezdecká společnost Ctěnice
Praha 9-Vinoř

n a b í z í
● Výcvik v jízdě na koni ● Jízdu dětí na pony

● Ustájení koní 

K dispozici krytá hala, otevřená osvětlená jízdárna,
travnaté kolbiště, jezdecké terény.

Tel.: 603 517 242, 775 190 813
e-mail: info@jezdec.cz

www.jsctenice.cz


