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Olympijský areál pro
jezdectví představen

Referát o první soutěži
v londýnském Greenwich
Park

Soutěžní průmysl
ve sportu

Rozhovor s Janem
Metelkou o budoucí
pořadatelské legislativě
a vztahu soutěžící -
pořadatel

Drezura byla první

Inzerce

Veselka v Benicích
Magické datum 7.7. si na svůj vstup do spo-

lečného života zvolili Dominika Strmisková
a Jaroslav Pavel. Jaroslav Pavel je náš bývalý
reprezentant v jízdě dvojspřeží a nyní nejčas-
tější týmový vedoucí při reprezentačních výjez-
dech. Dominika je pak stálou členkou Favory
Team Benice, jako přísedící v kočáře Jiřího Ne-
svačila st. Svatba se tak nemohla konat jinde
než v Benicích. Pro novomanžele byla připra-
vena i projížďka s šestispřežím. Na sportovně
soutěžní „svatební cestu” odcestovali oba no-
vomanželé s benickým spřežením na CHIO
Aachen.

(Pokračování na str. 2)
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V pátek 8. července se v Praze na Trojském ost-
rově rozběhl letošní seriál šampionátových bojů.
Drezurní mistrovství se vrátilo do areálu Žižka Pra-
ha, který je dnes v drezurním pořadatelství specia-
listou. K rozhodování byl opět pozván mezinárodní
tým a vedle českých rozhodčích zasedli ještě jejich
kolegové z Polska, Německa a Maďarska.

Původně bylo pro účastníky prvního letošního mist-
rovství připraveno pět sad medailí. Nakonec ale ČJF
jedna sada zbyla. Na poslední chvíli byla zrušena sou-
těž mladších juniorů. Ti měli původně startovat v ne-
jmenším možném počtu tří jezdců a čtyř koní. Bohužel
při transportu na Trojský ostrov se vážně zranila jed-

na z adeptek na medaili Lucie Marešová. Soutěž tak
musela být na poslední chvíli zrušena.

V pátek zahajovali kategorie se tříkolovou soutě-
ží a to byli mladí jezdci (SG, YJ, vY/2009), starší ju-
nioři (JD, JD, vJ/2009) a senioři (IM I, IM I, vIM I).
Děti měly tradičně kola dvě (DD, DJ) a tak poprvé
startovaly až v sobotu.

Mladí jezdci
Páteční zahájení patřilo pětici mladých jezdců. Za-

hajovací úloha St. Georg ukázala, že trojicí pomýšle-
jící na medaile bude Martina Opočenská (RAP-
STERN), Lucie Čejková (MARCUS) a Lucie Sou-

stružníková (LALIQUE). Průběh dalších dvou
úloh zahajovací roztřídění mladých jezdkyň
potvrdil a z titulu se tentokrát radovala Martina
Opočenská, která od svých konkurentek „od-
skočila” až po závěrečné volné jízdě. Stříbrná
je letos Lucie Soustružníková před Lucií Čej-
kovou.

Nadále kraluje Kotyzová
Kategori starších juniorů byla naopak po-

měrně početná a z 13 startujících v páteční úlo-
ze JD musel jeden z kola ven, protože sobotní
soutěže byly určeny již jen pro 12 nejlepších.
Nakonec byla jedna jezdkyně vyloučena pro
kulhání koně a tak postupovali všichni, kteří za-
hajovací úlohu dokončili. Stejně jako vloni nad
všemi konkurenty od prvních chvil čněla Kami-
la Kotyzová na ALICE (JK Stáj Adam). Ta se
bude ještě vyvíjet, ale již nyní jsou její úlohy
kompaktní, v taktu a jasně čitelné.

Ještě v její poměrné blízkosti svedly boj
o další pozice Barbora Dvorníková (WHY
NOT) a Michaela Bohuslávková (MELANTE) 

Ve startovním poli zaujal i Jan Falta na
10l. hannoverské ROSALINDE (JK Ostaš),
která má sice ještě velké rezervy, ale základ
pro budoucí výkonnost je založen kvalitně.

Toto rozřazení nakonec potvrdili i rozhod-
čí. Za zlatou Kotyzovou skončila Barbora
Dvorníková a Michaela Bohuslávková byla
třetí před Janem Faltou.

Elitní seniorská pětka
I senioři v pátek bojovali o postupové pozice.

Ze zahajovací sedmnáctky postupovalo do so-
botního kola 15 dvojic a do nedělního Kür pak
závěrečná desítka.

V pátek se od zbytku startovního pole od-
dělila „elitní” pětka. Prvenství v prvním kole
získala Ida Jančářová na LANCELOT 10 (JK
Vega Brno). Druhá skončila Hana Vašáryová
s LUIS LASALLE (Stáj Pelikán) před Micha-
lem Ryndákem na BLACK 2 (Lentur Žeraví-
ková). Soutěž řádně zdramatizovala papírová
favoritka Karolína Žižková na DARWIN (Žižka
Praha), které se zahajovací úloha vůbec ne-
vydařila. DARWIN sice působil v úvodní části
přesvědčivě, ale několik nepochopitelných
chyb , které se v průběhu úlohy nakupily, zna-
menaly pro dvojici až 4. příčku. Naopak se
úloha povedla Adéle Neumannové na EDIE 1
(JC Zájezd). Ta sice elitní pětici uzavírala, ale
rozdíly v hodnocení dávaly všem těmto pěti
jezdcům naději na medaili.

Šest dětí
Dětí bylo šest a titul z Prahy si odvezla

v obou kolech první Micheala Pavlisová na

Foto R. Němcová

První seniorský šampionát roku 2011 získala Karolina
Žižková na DARWIN (TJ Žižka Praha)

Foto J. Malinovský
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(Dokončení ze str. 1)

Drezura byla...

BARON TRENK (JS U Ryzáčka). O druhou a třetí
příčku se přetahovaly Tereza Kabešová na HATUM
(JK Marko) s Eliškou Orctovou s BELFAST (JC Ru-
sek), ale v součtu byla Tereza Kabešová jasně
stříbrná.

Od soboty DARWIN
Naštěstí pro domácí již sobotní druhé kolo za-

stihlo dvojici Žižková - DARWIN v lepší formě.
Snad to byla treninková pauza, či zahajovací
nervozita, ale v sobotu již mohli být příznivci Ka-
roliny spokojeni. Nejlepší výkon dne pak
i v součtu stačil na průběžné vedení v soutěži.
Svoji úroveň potvrdila Adéla Neumannová,
která poskočila druhý soutěžní den na stříbrnou
příčku.

V sobotu se k elitní pětce ještě přiblížil Daniel Ko-
menda na CASCAVELLO (JS Caballo), ale i přes
dobře hodnocený nedělní Kür se mu již s pořadím
na prvních pěti příčkách zamíchat nepodařilo.

Jan Papoušek v dešti
Již šest let si připomínáme úmrtí našeho přítele Jana Papouška. Ve dnech 30. června až 3. července se v Martinicích uskutečnil 6. ročník jeho Me-

moriálu. K hlavní soutěži (-ST** + finále do 150 cm), která byla dosud vůbec nejvíce dotovanou národní soutěží (150 000,- Kč), nastoupilo 56 dvojic z ce-
lé ČR, ale i ze zahraničí. Jedenáct dvojic dokázalo dokončit základní parkur čistě. Další tři pak zvládly i finále bezchybně. V rozeskakování se tak před-
stavil Jiří Hruška (JK Opava-Kateřinky) na koních RADEK a ARISTO a Zdeněk Žíla (JK Chotěbuz) na CAVALINO. Z vítězství se radoval Jiří Hruška na
ARISTO. Druhý skončil výborně jezdící Zdeněk Žíla s CAVALINO. Čtvrtá skončila Zuzana Zelinková s LUKA#S NINJA (JK Tarpan) a páté místo patřilo
Janu Štětinovi s VERY EASY-S (Stáj Schneider). Celé závody byly velmi ztížené nepřízní počasí a účastnící hlavní soutěže na tom byli nejhůře. Silný ví-
tr byl doprovázen deštěm. Vše dokládají fotografie Kat. Návojové.

Klasika bez triků
Nedělní seniorská volná jízda udělala ra-

dost především příznivcům tradičního pojetí
drezury. Dvojice Karolina Žižková a DARWIN
se pohybovala po obdélníku aktivně a lehce,
bez zbytečných efektů. Přechody byly uvol-
něné a plynulé, záď příjemně aktivní a celá
volná jízda pak působila nenásilným dojmem.
Někdy to tak sice nevypadá, ale tentokrát to-
to pojetí nadchlo i všechny rozhodčí a jezdky-
ně získala o více než tři procenta více než je-
jí největší konkurentka. Do historie senior-
ských šampionátů se tak podruhé zapisuje
jméno Žižková. Po současné manažerce dre-
zurní komise je mistryní i dcera Karolina.

Stříbro si zcela po právu zasloužila Adéla Neu-
mannová a bronz si z Prahy odnesl Michael Ryn-
dák. Bramborová medaile zbyla na Hanu Vašáryo-
vou. Po nadějném pátečním vstupu se v sobotu
a neděli již tak nedařilo Idě Jančářové a její součet
nakonec stačil pouze na 5. místo.

Šampionát v GP?
Drezurní komise již po léta řeší problém stanovení

sportovně technických podmínek drezurního šampio-
nátu seniorů. Již několikrát byly snahy o zvýšení pod-
mínek na úroveň GP, ale komise vždy usoudila, že ta-
to úroveň je nad síly našich drezuristů.

Nyní přišli s vlastní iniciativou pořadatelé z Ne-
banic. Ti se v rámci mistrovství v drezuře západo-
české oblasti rozhodli uspořádat I. Český šampio-
nát jezdců Grand Prix. Soutěž bude dvoukolová

a jezdci pojedou úlohu IM II a GP. Pořadatelé by
chtěli organizovat tuto soutěž i v budoucnu až do
doby, než budou STP drezurního šampionátu změ-
něny ve prospěch GP. Letošní 1. ročník se bude ko-
nat 29.-31. července a ponese název svého spon-
zora I. Český šampionát jezdců GP - Dance and
Jump.

Kategorii starších juniorů již druhou sezónu domi-
nuje Kamila Kotyzová na KAMILA (Stáj Adam)

Jak a proč?
Drezurní šampionát měl celkem 41 účast-

níků. Řada dvojic zaujala a několik našich
drezurních jezdců potěší i náročnější publi-
kum. Bohužel celá řada dvojic však, přes am-
bici startu na mistrovství republiky, dokazuje
svým pojetím nepochopení základních dre-
zurních principů. Kamenem úrazu je přede-
vším sed vedoucí k porušení rovnováhy a tím
zákonitě i k chybám v taktu. K odhalení nedo-
statku drezurního vzdělání pak stačil téměř
s jistotou cvik dovnitř plec nebo prodloužený
klus. To vše i nadále ukazuje, že v drezuře ví-
ce než jinde platí: U každého cviku je nezbyt-
né vědět nejenom JAK?, ale zároveň
i PROČ? Cyril Neumann

Do Verden pouze pětiletí
Na drezurním chovatelském šampionátu ve

Verden budou ČR zastupovat pouze pětiletí. ČR
dostala dvě startovní pozice a ty si vybojovala
Hana Vašáryová a SO EASY V (Drez. stáj Peli-
kán) a Dita Krčmářová a RUBIN BLACK BABY
(Epona Praha). Náhradníkem se splněnou kva-
lifikací je Roman Bravenec a DONNERSHALL
FRB (Stáj Kentaur). V šestiletých má kvalifikaci
předepsanou drezurní komisí splněnu pouze
Hana Vašáryová a LA FLEURETTE, ale jezdky-
ně nemá ambici účasti.

Šampionát se koná 3. - 7. srpna a jeho součás-
tí je i školení rozhodčích pro posuzování drezurníh
úloh mladých koní, kterého se zúčastní manažer-
ka drezurní komise MUDr. Helena Žižková.

Poprvé družstva ve všestrannosti
Další šampionáty se nyní odehrají o víkendu 15.-

17. července. Jeden v Humpolci (všestrannost)
a druhý v Ptýrově (skoky). V Humpolci se letos
o mistrovské tituly utkají pouze junioři, protože se-
niorské mistrovství je připravováno v Pardubicích
(29.-31.7.). Zde bude šampionát navíc rozdělen
a poprvé v historii je vypsána i soutěž družstev. Ta
proběhne o týden později (6.-7.8.) a družstva bu-
dou složena ze dvou seniorů a dvou juniorů nebo
mladých jezdců. Závodit se bude na úrovni CNC*.

Celkem 107 jezdců se 183 koňmi je přihlášeno
ke skokovému šampionátu do Ptýrova (35 jednot-
livců, 34 žen a 21 ml. jezdců). Družstev bude letos
rekordních šestnáct.

Scania 
Youngster Cup

Propagaci poněkud podcenili organizátoři další
seriálové soutěže na našem skokovém soutěž-
ním trhu. Série určená jezdům do 18 let se roze-
běhla 5. června v Ptýrově a pokračovala
25. června v Mostě. Odehrává se na parkurech
obtížnosti -ZL- a -L- a jezdci získávají body podle
umístění. Nyní seriál pokračuje 23.-24. července
opět na  Ptýrově a 27. srpna v Opřeticích. Finále
je plánováno na 11. září na kolbišti v Ptýrově.
Velké finále bude určeno pro deset nejlépe hod-
nocených jezdců (-L**-). Příležitost však dosta-
nou i ostatní jezdci, kteří v průběhu seriálu bodo-
vali a pro ně bude vypsáno Malé finále (ZL).

Pro tři nejlepší z Velkého finále je zajištěna
účast na skokovém soustředění s renomova-
ným jezdcem a ternérem H. W. Johannsman-
nem a pro umístěné na 4.-8. místě pak 5 000,-
Kč. Pro nejlepších osm  v Malém finále pak do-
tace 10 000,- Kč a dále pak věcné ceny a trofe-
je za dalších 10 000,- Kč.
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Radek Nesvačil v barvách Národního hřebčína prezentuje slatiňanské staro-
kladrubské vraníky. Po velmi dobrém výkonu v Nebanicích, kde se umístil na
6. příčce, získal nominaci pro srpnové MS dvojspřeží ve francouzském Conty
(24.-28. srpna). Náš tým ve Francii budou tvořit dvě spřežení z Kladrub, která
povedou Jiří Nesvačil  ml., Radek Nesvačil a třetím v týmu bude Martin Gössl
(JK Nebanice). Pokud pořadatelé umožní účast i čtvrtému jezdci, odcestuje
s týmem ještě Ladislav Jirgala.

Foto R. Němcová

Před odjezdem na CHIO Aachen získal Jiří Nesvačil (Favory Team Benice) výborné 2. místo při CAI-
A v Nebanicích

Vítězem šestého kola Skokového poháru
České pojišťovny se v Opavě stal 26. června
Jiří Skřivan na KALLISTO (Manon - foto), kte-
rý jako jediný zvládnul základní kolo
(-ST**-) i finále bez trestných bodů. Na dru-
hém a třetím místě skončil Jiří Hruška s RA-
DEK a ARISTO Z z Jk Opava Kateřinky. V če-
le průběžného pohárového pořadí je Jiří
Hruška s náskokem 8 bodů před Jiřím Skřiva-
nem. Další kolo Skokového poháru se koná
ve Strakonicích  ve dnech 29. - 31. července.

Foto R. Němcová

Foto J. Gebauer

Manažeři hlaste se
Nový viceprezident ČJF pro sport Milan Theimer splnil svůj první větší úkol. K

1. červenci vyhlásil VV ČJF pro olympijské discipliny výběrové řízení na funkci
manažera komise. Ten by měl splňovat následující podmínky: minimálně středo-
školské vzdělání, odborné vzdělání min. cvičitel, alespoň částečnou znalost cizí-
ho jazyka, znalost práce na PC a měl by předložit vizi pro disciplinu na čtyřleté
období, včetně cílů i prostředků jak jich dosáhnout. Zájemci o funkci mají čas na
zaslání přihlášky se všemi požadovanými informacemi do 31. července. Vše na-
leznete na www.cjf.cz

ME v Portugalsku
Celkem tři zástupce jsme měli na evropském skokovém šampionátu dětí, juni-

orů a mladých jezdců v portugalské Comportě (6.-10.7.). Na cestu téměř 3 000
km dlouhou se vydala do soutěže dětské kategorie Adéla Stružinská s GAJUS,
mezi juniory Alžběta Vojtková na MICRO a v kategorii mladých jezdců nás re-
prezentovala Emma Augier de Moussac.

Ta byla s WEMBLEY po prvním kole devátá. Ve 2. a 3. kval. kole (PN) sice na-
sbírala 9 a 17 bodů, ale přesto se ještě kvalifikovala do finále. Zde však nedokon-
čila 1. kolo a skončila na 27. příčce. Zlato má Nicola Philippaerts na CARLOS (Bel).

Adéla Stružinská postupně inkasovala 12, 20 a 8 bodů skončila na 69. příčce.
Alžběta Vojtková své konto zatížila postupně 17, 9 a 12 body a to stačilo na 62.
místo. Kompletní výsledky naleznete na: www.alubox.pt 

Starokladrubští vranící na MS
Devatenáctý ročník CAI v Nebanicích skončil dvěma druhými a dvěma třetími

příčkami pro česká spřežení. Nejcennější úspěch si připsal mezi čtyřspřežími Ji-
ří Nesvačil st., který po vítěztví v drezuře i parkuru skončil na těsném 2. místě.

Ve dvojspřeží jsme v první desítce měli šest spřežení a o účast na MS v Con-
ty si tak vedle Jiřího Nesvačila ml. a Martina Gössla i Radek Nesvačil. Díky němu
se tak na světový šampionát poprvé podívají i starokladrubští vraníci. Kompletní
výsledky na www.nebanice.com
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Hickstead, Monte Carlo,
Estoril, Londýn, Cáchy atd.

Závěr června a začátek července byl ve světovém jezdeckém kalendáři
především ve znamení příprav na CHIO v Cáchách. Na Riviéře pokračo-
vala Global Champions Tour a jezdci všestrannosti včetně Jaroslava Hatly
absolvovali důležitou zkoušku olympijské trati v londýnském Green-
wich Park. To nejdůležitější nyní naleznete na následujících stra-
nách, které v Jezdci patří sportu v zahraničí.

Britské skokové Derby
Poslední červnovou neděli se v Hicksteadu

jezdilo slavné Britské skokové derby. Více než
38 tisíc diváků vidělo na tomto náročném par-
kuru letos jedinou bezchybnou jízdu. Tu před-
vedla domácí reprezentantka Tina Fletcher
v sedle 16 letého valacha PROMISED LAND. Je
to první ženské vítězství od roku 1973. Na dru-
hé příčce se s jednou chybou ze základního ko-
la srovnalo hned pět jezdců. Byli to: loňský vítěz
Guy Williams (GBR), tentokrát s 10letou bělkou
RICHI RICH 111, 27letý Ronnie Healy (GBR)
s Cruisingovým potomkem CARLOW CRUI-
SER, kpt. David O'Brien (IRL) s bělkou MO
CHROI, Shane  Breen (IRL) s irským běloušem
MULLAGHDRIN GOLD RAIN a Michael Whita-
ker (GBR) s 18letou ANIMATION II. Letošní
hamburský vítěz Andre Thieme (GER) s hřeb-
cem NACORDE po chybách vzdal a druhý
umístěný Torben Köhlbrandt (GER) na C-TREN-
TON Z, obsadil se šestnácti body 13. místo.
Kompletní výsledky naleznete na www.hickste-
ad.co.uk

Riviéra patřila
Bengtssonovi

V Monte Carlu se ve stejný termín jako v Hick-
steadu jezdila v rychlém sledu za sebou už pátá
etapa Global-Champions Tour.

Kolbiště bylo vybudováno v nádherném prostře-
dí na nábřeží, těsně vedle přístaviště luxusních ja-
chet. O konkůr byl mezi návštěvníky Monackého
knížectví velký zájem. Druhé kolo se jezdilo ve vla-
hém letním večeru za umělého osvětlení.

Nelehkého úkolu postavit obtížný a současně
skákatelný parkur v prostoru svými rozměry připo-
mínajícím spíše halu, se ujal Frank Rothenberger.
Z nástrah které vymyslel, je třeba jmenovat troj-
skok, který především pro menší koně byl hodně
dlouhý a často padala i stacionáta po obratu na
krátké stěně. Přesto se přes první kolo s nulou do-
stalo dvanáct koní a třináctý jen s časovou penali-
zací. Do druhého kola postupovalo, jak je v regu-
lích tohoto seriálu, osmnáct nejlepších.

Tady však Frank Rothenberger dost přitvrdil
a tak bezchybných bylo jako šafránu. Prvním, kte-
rým se to podařilo, byli Rodrigo Pessoa (BRA)
s valachem LET'S FLY (Lordanos) a Edwina Ale-
xander (AUS) s ryzákem CEVO ITOT DU CH#TE-
AU (Le Tot de Semilly). Ti si však přinesli čtyřbo-
dovou zátěž z prvního kola. Mezi doposud bez-
chybnými to dokázal až devátý startující Rolf-
Göran Bengtsson (SWE) s holštýnským hřebcem
CASALL LA SILLA (Caretino) a pak už se jen če-
kalo. Nejblíže se k němu přiblížil letošní vítěz Svě-
tového poháru Christian Ahlmann (GER) s figu-
rantním hnědákem TALOUBET Z (Galoubet A),
který jen nepatrně překročil časový limit, ale bez
chyby už nebyl nikdo. Po dlouhé době se rozhod-
lo v základním kole a k rozeskakování vůbec ne-
došlo.

Nejvyšší dotaci, tentokrát 92 tisíc, si letos už po-
druhé odvezl Rolf-Göran Bengtsson, druhý byl
Christian Ahlmann a třetí Rodrigo Pessoa. Edwina
Alexander obsadila sedmou příčku a dotace spolu
i s penězi které získala za umístění v rámcových
soutěžích, z ní učinily prvního jezdce, který celko-
vě v Global Champions Tour vyhrál více než milion
EUR. Čekalo se, zda se to podaří i Meredith Mi-
chaels-Beerbaum, která k této metě měla ještě
blíž, ale 18letý veterán SHUTTERFLY (Silvio I)
shodil již druhý skok a před čtvrtým tak nečekaně
zastavil, že Meredith měla velké štěstí, že nespad-
la. Dotace za šestnáctou příčku nestačila a tak si
bude muset německá reprezentantka ještě chvíli
počkat.

Archivní záznamy i mnoho dalších podrobností
najdete na www.globalchampionstour.com

Ahlmannův triumf 
v Estorilu

Hned další týden, první červencovou sobotu, se
přesunul celý cirkus Global Champions Tour
z francouzské na portugalskou Rivieru, do vyhlá-
šeného letoviska Estoril. Zdejší sportovní centrum
je známé skvělým zázemím nejen pro jezdectví,
ale i pro golf, jachting a tenis. Do povědomí veřej-
nosti se také dostalo světovými motoristickými
podniky, vrcholícími každoročně závody Formule
1.

Autorem parkuru na krásném travnatém kolbiš-
ti, byl opět nejfrekventovanější současný stavitel,
Němec Frank Rothenberger. Tentokrát se sešla
poměrně pestrá čtyřicetipěti členná společnost.
Především zástupci arabských zemí a někteří me-
zinárodně nezkušení domácí reprezentanti však
na tak náročném parkuru získávali hlavně zkuše-
nosti.

Do druhého kola až na jednu vyjímku, postoupi-
li výhradně nositelé zvučných jmen. Zmiňovaným
překvapením byla domácí jezdkyně Marina Frutu-
oso de Mělo se rtuťovitým 14letým bílým hřebcem
COLTAIRE Z (Carthago Z), která přešla nelehké

první kolo s velkým přehledem a byla mezi devíti
bezchybnými. Ve druhém kole se jí bohužel už vů-
bec nedařilo a po čtyřech, hlavně jezdeckých chy-
bách, skončila na posledním 18. místě.

Kurz druhého kola byl o poznání lehčí a bez chy-
by se přes něj dostalo jedenáct jezdců. Do roze-
skakování se kvalifikovalo šest bezchybných
z obou kol. Začínal Marko Kutscher s impozantním
hřebcem CORNET OBOLENSKY (Clinton). Z pře-
míry snahy však shodil tři překážky a skončil šestý.
Pátou příčku obsadila Clarissa Crotta (SUI) s 12le-
tým ryzákem IMPERIAL WEST SIDE VAN MEER-
PUTHOEVE (Baloubet Du Rouet), která šla velmi
pomalu a spadl jí jeden skok. Měla velké štěstí, že
jenom jeden.

Případný úspěch by se určitě hodně hodil Mere-
dith Michaels-Beerbaum s legendárním SHUT-
TERFLY (Silvio I). Jela rychle, ale udělala chybu.
I tak jí odměna za čtvrté místo, stejně jako Edwině
Alexander v Monte Carlu, pomohla překonat na do-
tacích milion EUR, vyhraných za čtyři roky trvání
seriálu GCT. Její švagr, Ludger Beerbaum s 11le-
tým hřebcem CHAMAN (Baloubet Du Rouet) jel
velmi svižně, nic neshodil a jeho čas znamenal tře-
tí místo.

Vyhrát moc chtěla před domácím publikem Luci-
ana Diniz s výtečným běloušem WINNINGMOOD
(Darco). Šla skvěle a byla o více než vteřinu rych-
lejší než Ludger Beerbaum.

Asi by vyhrála, jenže to by na startu nesměl být
ještě letošní vítěz Světového poháru Christian Ahl-
mann s 11letým hnědákem TALOUBET Z (Galou-
bet A). Ten předvedl naprosto mistrovskou jízdu,
rychle s krátkými obraty a s časem ještě o dvě se-
kundy kratším.

Na tiskové konferenci se vítěz svěřil: "Prožívám
úžasný víkend. Taloubet všem ukázal, že není jen
skvělý skokan, ale také velice rychlý kůň". Christi-
an přiznal, že si velice vyčítal časovou penalizaci,
kterou inkasoval před týdnem v Monaku. „Věděl
jsem, že se to nesmí opakovat a tak jsem šťastný,
že se to povedlo." 

Kompletní výsledky naleznete na: globalcham-
pionstour.com a příští kolo se koná 24. července
u francouzského zámku Chantilly.

Východní Evropa
v Cáchách o Londýn 

Světové jezdecké dě-
ní se nyní zcela upírá do
Cách. Zde se již začalo
soutěžit v pátek 8. čer-
vence. Zahajovací dny
byly však spíše rekla-
mou pro cášské tradiční
soutěže, které naplno
vypuknou ve středu 13.
července. To se na star-
tu zahajovací zkoušky
čtyřspřeží objeví i náš
Jiří Nesvačil, který ve
dvacítce nejlepších dri-

verů světa reprezentuje vedle ČR i Favory Team
Benice.

O Londýn bez Čechů
Ze zahajovacích dní byla nejzajímavější neděle

10. července a to nejenom tím, že na stadion byl
po celý den vstup zdarma. Odpolední program na-
bídl jezdcům zemí střední a východní Evropy
a Asie (skupiny C a G) boj o postup národního
skokového týmu na OH 2012. Na vedlejším stadi-
onu tak soutěžily o postup do Londýna ve dvouko-
lovém Poháru národů úrovně CSI2* celky Azer-
bajdžánu, Hong Kongu, Maďarska, Izraele, Japon-
ska, Polska, Ruska, Číny, Turecka a Ukrajiny.

Letenky do Anglie si zde zajistil vítězný ukrajin-
ský celek, který vybojoval prvenství výsledkem 12
bodů, před týmem Turecka (25) a Polska (33). Nej-
lepším jednotlivcem byla německá Ukrajinka Kat-
harina Offel, kterou ještě pořadatelé odměnili di-
vokou kartou pro CHIO Aachen 2011 a tak mohla
zůstat a soutěžit v Cáchách i tento týden.

Klouda má již hotovo
Zahajovací dny CHIO byly určeny voltižní soutě-

ži. Zde jsme měli svého zástupce Lukáše Kloudu.
Jeho spolupráce s exmistrem světa Kai Vorber-
gem, který mu děla letos lonžéra vyústila v pěkné
6. místo v soutěži mužů.

Průběžné výsledky z Cách najdete na
www.chioaachen.de

V Estorilu se v šestém kole Global Cham-
pions Tour radoval Christian Ahlmann na TA-
LOUBET Z

Foto FEI
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Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák

Tady se bude jezdit o olympijské medaile
Londýnský Greenwich Park, který se v příštím

roce stane dějištěm jezdeckých olympijských
soutěží má za sebou premiéru. Ve dnech 4.-6.
července se zde konala CIC** a na startu se ob-
jevilo 39 pozvaných jezdců všestrannosti včetně
Jaroslava Hatly na KILLOSSERY HARVEY. Po-
řadatelé sklidili chválu za výběr místa, které leží
nedaleko londýnského centra. Především pro ně
představoval závod možnost vyzkoušet si veške-
rou organizaci olympijského turnaje. Zvláště do-
prava koní, kteří byli z velkých dopravníků pře-
kládáni na závěrečných cca šest km na menší
vozy, dopadla výborně. I ro jezdce pak bylo se-
známení s olympijskou tratí zajímavé a pozitivní
hodnocení si vyslechla stavitelka tratě Sue Ben-
son. Při letošní premiéře měli jezdci k dispozici
poněkud menší kolbiště pro drezurní a skokovou
zkoušku. Při OH bude mít plocha rozměr 100
x 80 m. Terénní jízda se pak odehrávala asi na
45% budoucí olympijské tratě.

Při samotné soutěži bylo příjemné počasí s 25
stupni. Po drezuře se vedení ujala vedení domá-
cí Piggy French na DHI TOPPER (34.70). Jaro-
slav Hatla byl 31. s 62.10 body.Piggy French si
vedení udržela i po terénní jízdě, který pro dvoji-
ci nebyl problém. Pět koní zvládlo terén bez pe-
nalizace, tři dvojice byly vyloučeny.

Závěrečná skoková zkouška znamenala pro
britskou jezdkyni pouze potvrzení vítězné pozi-
ce. Druhý skončil Němec Michael Jung (RIVER
OF JOY) před Pippou Funnell (BILLY SHAN-
NON). Vítěznou trojici dekorovala na stupních ví-
tězů manželka Prince Charlese vévodkyně
z Cornwallu.

Bohužel, parkuru se již Jaroslava Hatla nezú-
častnil, když KILLOSSERY HARVEY nenastou-
pil k závěrečné veterinární prohlídce. Jaroslav
Hatla nám řekl: „O zdraví koně nemusíte mít
obavu, problémy jsem měl pouze s kováním.
V crosu jsme ztratili obě podkovy a po okování

na závodišti nebyl kůň úplně spokojený a tak
jsme raději nepokračovali.

Harvey má největší rezervy v drezuře a ještě zce-
la nezvládá přeskok. Na tom je potřeba hodně za-
pracovat, ale jinak je to dobrý kůň. Nyní nás čekají
na konci července závody v Hopetoun (www.hope-
toun.co.uk), kde by měl startovat ve třech hvězdách
již i Diego. Oba koně pak v polovině srpna pojedou
do Francie, kde v Haras du Pin při Světovém pohá-
ru čeká Harvey CIC** a Diega opět CIC***.”

Součástí olympijské generálky byly i skokové
a paradrezurní soutěže. Skokovou demonstraci
vyhrál Nick Skelton na CARLO. Přítomna byla
i drezurní hvězda Laura Bechtolsheimer, která ta-
ké nešetřila nad jezdeckým stadionem chválou.
Kompletní výsledkovou listinu naleznete na:
www.londonpreparesseries.com

Foto Kit Houghton/FEI

FEI Nations Cup = Superliga

Ve Strzegomi Jung
Úřadující mistr světa Michael Jung poskočil

po soutěži v polské Strzegomi (23.-26. června)
na třetí příčku průběžného pořadí Světového
poháru FEI. Ta byla čtvrtým závodem započítá-
vaným do SP a nyní zbývají ještě soutěže
v Minsku (13.-17. července), Malmö (5.-7. srp-
na) a Le Pin au Haras (18.-21. srpna).

Ve Strzegomi nenašel Jung přemožitele
a s koňmi LEOPIN a LA BIOSTHETIQUE SAM
obsadil obě první místa. Třetí místo patřilo
v Německu žijícímu Japonci Yoshiaki Oiwovi,
na NOONDAY DE CONDE, který ještě na
GORGEOUS GEORGE skončil šestý. Průběž-
né pořadí SP vede Novozélanďan Clarke John-
stone (118) před Chris Burtonem (108) z Aus-
trálie.

Hlavní soutěže CIC3*-W se v Polsku zúčast-
nily i dvě české dvojice Petr Pejřil na PASTOR
1 a Barbora Žáčková s FREY. Pozitivní je, že
obě naše dvojice soutěž dokončily, bohužel až
téměř na konci výsledkové listiny na 21. a 23.
místě.

Vedle CIC3*-W byly ve Strzegomi na progra-
mu i soutěže CIC* a CIC2*, kterých se zúčast-
nili i čeští jezdci. Nejvíce byl spokojen Miloslav
Příhoda v CIC2*, který v konkurenci 35 dvojic
na NORIDES skončil na 8. místě.

Ve čtvrtém závodě Světového poháru ve vše-
strannosti v polské Strzegomi obsadil obě prv-
ní místa s koňmi LEOPIN a LA BIOSTHETI-
QUE SAM Němec Michael Jung.

Foto FEI

Osmého července dospěl do své poloviny nej-
prestižnější týmový seriál FEI Nations Cup 2011 -
jak se letos Superliga oficiálně jmenuje. Bylo to ne-
daleko přístavu Malmö, v nejjižnějším švédském
výběžku, ve městě Falsterbo. Autorem parkurů, na
krásném travnatém kolbišti, nebyl opět nikdo jiný
než Frank Rothenberger a nutno říct, že to vůbec
neměl snadné. Soutěž probíhala za vytrvalého
deště a jindy perfektní povrch tím značně utrpěl.
Mezi oběma koly musely být skoky posunuty
a jezdci znovu dostali příležitost, si celý kurz projít.
Diváci se v plném hledišti oddaně tísnili v pláštěn-
kách nebo pod deštníky, ale počasí jim nijak ne-
zkazilo náladu a zvláště svoje jezdce, nadšeně po-
vzbuzovali.

Domácím reprezentantům, kteří loni z této spo-
lečnosti smolně vypadli, na výsledku „hostování"
v elitní soutěži velice záleželo. Malin Baryard-
Johnsson se skvělým 11letým hřebcem H&M TOR-
NESCH (Lux Z) v prvním kole udělala jednu chybu.
Její kolegyně, překvapivá vítězka ve Světovém po-
háru na jaře v Göteborgu, Angelica Augustsson
s 11letou ryzkou MIC MAC DU TILLARD (Cruising)
zůstala čistá. Peder Fredricson s bílým H&M ARC-
TIC AURORA BOREALIS (Corrado I) zaváhal dva-
krát, všechno ale jistil Rolf-Goran Bengtsson se
subtilním tm. ryzákem NINJA LA SILLA (Guidam).
Zdatně jim však konkurovali Němci. V jejich druž-
stvu zářil především bezchybný Marco Kutscher
s 15letým holštýnem CASH (Carthago). Jejich opti-
mizmus trochu zchladil patnáctibodový výsledek
náhradníka Thomase Vosse s 10letým hřebcem
CARINJO 9 (Cascavele), ale Carsten-Otto Nagel

s bělkou CORRADINA (Corrado) zaváhal jen jed-
nou a Ludger Beerbaum s 10letou ryzkou GOTHA
(Goldfever) byl suverénní. Po prvním kole byli Švé-
dové spolu s Němci v čele se čtyřmi body, těsně
následováni Iry s osmi. Za nimi byli Francouzi, kte-
ří nasbírali 12, Holanďané 13, USA 15 a Britové 16
bodů. S odstupem následovaly trápící se dánský
a omlazený belgický tým s dvaceti pěti respektive
s dvaceti sedmi body.

Ve druhém kole šla Malin Baryard čistě, ale když
Angelica Augustsson udělala dvě chyby a Peder
Fredricson nasbíral dokonce deset bodů, tak se do-
mácí báli o výsledek. Jenže Rolf-Goran je obrovský
rutinér a za svůj krásný výkon si zasloužil standing
ovacion. O vítězi už v té době bylo rozhodnuto.
Marko Kutscher i Carsten-Otto Nagel šli oba čistě,
Thomas Voss se čtyřmi body a Ludger už ani ne-
musel na start. Zvítězili Němci - 8 a Švédové mo-
hutným závěrem uhájili spolu s Francouzi součas-
né druhé místo - 12. Čtvrtí skončili Holanďané - 13,
pátí Irové - 16, šesté USA - 23, sedmí Britové - 28,
osmí Belgičané - 47 a devátí Dánové - 49. Příští ko-
lo bude 14. července v Cáchách.
Kompletní výsledky na:
www.falsterbohorseshow.se

Průběžné pořadí FEI Nations Cup 2011 po
4. kole: 1. Nizozemsko - 29,5; 2. Irsko - 24,0; 3. Ně-
mecko - 21.0; 4. Belgie - 20,0; 5. Velká Británie - 19,
0; 6. Francie - 18,0; 7. USA - 15,5; 8. Dánsko - 5,0
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Soutěžní průmysl ve sporu
Vývoj jezdeckého sportu v ČR za posledních

dvacet let překonal všechna očekávání. Pomož-
me si trochou statistiky. Zcela zásadním ukaza-
telem tohoto vývoje je nejstarší soubor dat, kte-
rý shromažďuje ing. Antonie Pellarová ve své
Ročence sportovních koní. Ta byla poprvé se-
stavena v roce 1985, ale v našem archívu se bo-
hužel nedochovala. Pomůžeme si proto druhým
pokračováním z roku 1986. Tehdy se Ročenka
opírala o výsledky 1 705 koní, kteří se prezento-
vali v 14 022 klasických startech. Poslední 26
pokračování Ročenky vzniklo před několika týd-
ny a zde již bylo zpracováno 41 141 výsledků od
4 685 koní. Do výsledků Ročenky ale nejsou za-
hrnovány starty z neklasických soutěží. Zatímco
v roce 1986 bylo neklasických soutěží nepatrné
množství a tudíž Ročenka pracovala téměř se
všemi starty, v současné době jsou takové sou-
těže velmi časté. Můžeme odhadnout, že v sou-
časnosti máme dalších cca 30% statisticky nee-
vidovaných startů a hned se dostaneme k číslu
53 500 startů. U koní je tak zřejmý za posled-
ních 25 let nárůst téměř 280%, u startů pak ji-
stě nejméně o 380%.

Není tedy pochyb, že vedle sportovního
a chovatelského rozvoje, nad jehož kvalitou si
stále lámeme hlavu, došlo i k nástupu zcela no-
vé podnikatelské aktivity. Pořadatelství jezdec-
kých soutěží. Ta je zatím stále cudně skryta
v doznívajícím altruistickém amatérismu tradič-
ních příznivců jezdectví. Je na místě ale již defi-
nitivně odhalit, že vztah mezi pořadatelem
a soutěžícím, se stále více přibližuje ke vztahu
mezi obchodníkem a zákazníkem. Stále častěji
také tento ryze obchodní vztah přináší oběma
stranám problémy a zákonitě i zcela rozdílné po-
hledy na jejich řešení. Bohužel „Sportovně ob-
chodní zákoník" zatím ČJF nenabízí. Vedle roz-
hořčených hovorů, vedených v zákulisí našich
sportovišť zástupci obou „znesvářených" stran,
formulovala požadavky soutěžících na Konfe-
renci ČJF Kateřina Hanušová. Její diskuzní při-
pomínka se dostala i do Usnesení a tak bylo VV
ČJF uloženo: „Zvážit návrh na stanovení ma-
ximální výše startovného v nižších sout-
zěžích a systému hodnocení v otevřených
soutěžích do stupně -L- v souvislosti s kate-
gorizací jezdců"

VV ČJF na svém prvém zasedání ve středu 1.
června pověřil svého čle-
na ing. Jana Metelku, aby
zpracoval návrh na stano-
vení startovného v nižších
soutěžích.

Požádali jsme proto Ja-
na Metelku o rozhovor:

Jak daleko jsou pří-
pravy na legislativní
úpravy soutěžní činnosti
v ČR?

Práce na přípravě no-
vých pravidel, omezení či
práv členů ČJF je vždy
značně komplikovaná. Co
vyhovuje jedněm, může
komplikovat život druhým.
Při takových rozhodnutích
je na místě velká obezřet-
nost. Pro vstup do této
práce volím dvě cesty. Prv-
ní je, že očekávám návrhy
a podněty od kolegů, manažerů disciplin, ale při-
vítám i návrhy a podněty od všech ostatních, kte-
ří jsou s problémy vznikajících při soutěžích kon-
frontováni. Druhou stranou práce pak bude vše
dobře promyslet a sestavit tak, aby se nedaly
dobré nápady včleněné do pravidel nijak obejít
a přelstít, jak jsme toho bohužel velmi často
svědky.

Mou osobní prioritou pak je, že by pravidla na-
vozující rovnováhu mezi pořadateli a soutěžící-
mi, měla být jednotná pro všechny discipliny.
V každém případě respektuji, že by ke změně
pravidel nemělo docházet v průběhu sezóny
a tak pokud se nám podaří vytvořit nějaký nový
kodex pravidel ovlivňující ekonomiku soutěžení,
určitě nebude platit dříve jak od roku 2012.

Myslím, že Vaše snaha o vytvoření jednot-
ných pořadatelských pravidel bude značně
komplikovaná. Rozdíly v pořadatelství v růz-

ných jezdeckých disciplinách jsou příliš od-
lišné. Navíc jsem přesvědčen, že největší ne-
spokojenost zažívá především nejpopulár-
nější skokové jezdectví. Právě od této skupi-
ny také přichází většina volání po úpravách,
omezeních a dohledu nad vztahem pořadatel
- soutěžící. V jiných disciplinách jsou jistě ta-
ké problémy, ale možná ne tak vyhrocené, či
se týkají jiných neekonomických témat.

Máte pravdu, že stesky a stížnosti i návrhy na
řešení přicházejí v drtivém procentu od skoko-
vých jezdců. Své si také již řekla Asociace par-
kurových jezdců. Je zřejmé, že pokud volání po
legislativních úpravách soutěžní a pořadatelské
činnosti bude vyžadovat většina, je nezbytné to-
to volání vyslyšet. Protože se však pohybuji po
českých kolbištích i při soutěžích ostatních dis-
ciplin vnímám, že své problémy mají i drezuristé
či spřežení a myslím, že by se legislativní úpra-
va měla týkat všech. Současně s výtkami jezdců
na adresu pořadatelů bych ale také přivítal akti-
vity, které by vedly ke zlepšení vystupování
a osobní kázni soutěžících. Ti bohužel často vy-
stupují z pozice těch, kterým musí být vyhověno
a své zájmy povyšují nad zájmy ostatních.

Dobrá přestaňme chodit okolo horké kaše.
Je nadevše zřejmé, že iniciátorem snah
o úpravu pravidel jsou skokané. Jedním ze
spouštěčů rozhořčení pak je, že neexistuje
žádný vztah mezi vybraným startovným
a rozdělenými cenami. Každý kdo umí počítat
vidí, že na jedné straně se jezdci účastní sou-
těže se stovkou startujících se zápisným me-
zi 200,- a 300 ,-korunami a rozděleno mezi
jezdce bývá v těch nejlepších případech 3
000,- až 5 000,-. Většinou často ještě v lepším
případě v poukázkách od případných spon-
zorů, v horším pak reklamními předměty do-
nátorů. Zde těžko vymyslíte jednotné pravi-
dlo. Jasné je, že tak rozsáhlá startovní pole
se již jinde nevyskytují, či jen výjimečně.
I pořadatelské náklady pro soutěže různých
disciplin jsou zcela odlišné a tak bude obtíž-
né vtěsnat všechny discipliny do jednoho
souboru pravidel.

Právě proto je nezbytné vše pečlivě rozvážit
a nedělat unáhlená rozhodnutí. Je potřebné také
definitivně rozhodnout, zda se sportovní motivy
soutěžících již natolik změnily a zda máme při-

jmout tezi, že hlavním lá-
kadlem sportovního výko-
nu je finanční výhra. Urči-
tě je ale nezbytné spra-
vedlivě a ekonomicky ob-
jektivně zhodnotit i nákla-
dy,které organizace sou-
těží přináší. Jsem pře-
svědčen, že o mnoha
z nich jezdci ani netuší.

S náklady jistě úzce
souvisí i náklady na roz-
hodčí. Jsme ale opět
u skokových závodů. Již
dnes je zřejmé, že jed-
notné odměňování roz-
hodčích je nespravedli-
vé. Je přeci zásadní roz-
díl mezi rozhodčí služ-
bou při závodech s de-
sítkami a závodech se
stovkami startů. Pořa-

datelskou ekonomiku discipliny také zcela
zásadně komplikují počty rozhodčích. Zatím-
co v ekonomicky nejlukrativnějším pořada-
telském podnikání, parkurovém skákání, sta-
čí trojice rozhodčích na celý den, militaristé
jich potřebují desítky. A to ani nehovořím
o absenci (až na výjimky, kterým je např. Hi-
podrom Most) rozhodčího na opracovišti. Na
druhé straně nelze ani srovnávat práci roz-
hodčích. Něco zcela jiného je posuzovat po
celý den drezurní výkony v drezurní budce
a něco jiného pracovat při skokových závo-
dech v týmu na na věži. Nemyslíte, že tyto
otázky již měly být dávno řešené. Nemáte po-
cit, že zde naše legislativa stále jen dobíhá
vývoj, místo aby tento vývoj usměrňovala? 

Jsem rád, že tyto otázky nastolujete a souhla-
sím s Vámi, že je nezbytné se jimi zabývat. Zde
je však nutné zvážit všechny argumenty. Do této

kategorie patří nejenom poměr výher a vybrané-
ho startovného, počty rozhodnutých výkonů
a souvislost s časem, které toto rozhodnutí po-
třebuje a počty rozhodčích, kteří jsou potřeba.
Nastolit rovnováhu je obtížné a naše rozhodnutí
musí být motivováno snahou o zlepšení vztahů
na českých kolbištích mezi pořadateli a soutěží-
cími, ale současně by mělo podporovat a rozví-
jet organizaci soutěží. Již v minulosti jsme zažili,
že nějaké pravidlo způsobilo odklon od organi-
zace oficiální soutěže k hobby soutěžení. To by
se již stát nemělo a zde je potřeba zdůraznit, že
snahou ČJF je rozvoj soutěží.

Tomu rozumím, ale určení hranice mezi
hobby, rekreačním a profisportem je také
dlouhodobě  zanedbanou diskuzí. Napadají
Vás nějaká řešení v této oblasti?

S ošetřením soutěžních vztahů mezi jezdci
zabývající se sportem „pro radost",  amatérský-
mi  jezdci s ambicemi a tím nejprofesionálnějším
zázemím a naopak profesionálními jezdci často
pracujících ve skromných podmínkách a s ob-
rovským nasazením je celosvětovým problé-
mem. Zatím nikdo nenašel nějaké univerzální
pravidlo a i na západ od našich hranic se setká-
váte s těmito všemi jezdci ve společných soutě-
žích. Výkonnostní kategorizace by mohla být
alespoň částečnou cestou, ale stále jsme teprve
na začátku úvah.

Přejme si ať VV ČJF v novém složení při-
nese nějaké podněty, které zmodernizují po-
hled na současná kolbiště a podaří se mu
přinést odpovědi alespoň na některé otázky,
které zde zazněly. Děkujeme za rozhovor.

I já děkuji a znovu opakuji. Přivítám všechny
podněty, které by mohly vést ke zlepšení jez-
deckého soutěžení v ČR. Jenom vyzývám
všechny, kteří by se do diskuze na toto téma
chtěli zapojit, aby své podněty předávali výhrad-
ně prostřednictvím odborných komisí a jejich
manažerů.

Doufejme, že z diskuze zahájené rozhovo-
rem s Janem Metelkou vzejdou pravidla, kte-
rá nastolí soutěžní řád slučitelný nejenom
s pravidly, ale současně i s dobrými mravy.
Svůj úhel pohledu by ale určitě měli vnést
i pořadatelé. Jedním z největších je u nás La-
dislav Krulich a jeho společnost ve Zduchovi-
cích. Jeho úhel pohledu i informace o spo-
rech s oblastní federací 
přineseme v příštím čísle.

Channel Star potřetí
O víkendu 9-10. července se ve Zduchovicích

konalo třetí kolo Equiservis Channel Star 2011.
Finále a současně čtvrté kolo se uskuteční prv-
ní zářijový víkend.

Nejúspěšnější jezdkyní byla bezesporu Len-
ka Heřmanová z JK Mělník (foto). Ta dokázala
na třech pony (FÍK 2, VÍLA 4, SABINA 3) zvítě-
zit v pěti pony soutěžích ze sedmi. Dařilo se jí
v soutěži na styl, v soutěži na čas i na rozeska-
kování. Soutěže pro pony byly hodně zaplněny,
protože to byly poslední závody před srpnovým
MČR.

Mezi koňmi se v sobotním (-L*-) nejvíce daři-
lo domácí Michaele Krulichové na CONDÉ (JO
La-Bohéme Zduchovice). Nedělní -S**- s roze-
skakováním pak získala její sestra Lucie, která
jako jediná dokázala dojet s LORETTA 2 i roze-
skakování bezchybně. K. Návojová

Foto K. Návojová
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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

Nový pískový povrch s příměsí geotextilie dostalo kolbiště TJ JK Klatovy
Luby. O jeho kvalitě se mohli jezdci přesvědčit již 25. - 26. června, kdy se
zde konal 52. ročník Ceny Klatov. V něm zvítězil Luděk Smaha s valachem
QUIDAM DE LUGANO (foto), který jako jediný překonal základní kurz i fi-
nále bez penalizace. V průběhu závodů se dařilo i Jiřímu Mayerovi, který
dvě soutěže vyhrál a v další se umístil. M. Kůstková

Sportovně se daří Nikole Bielíko-
vé (JK Žďár n. S.). V sobotu 25.
června zvítězila na ranči Hamry
nad Sázavou v VIII. ročníku Me-
moriálu Dalibora Sýkory (-S**-) na
koni CALERI-II a přidala i druhé
(CASTER) a páté (UGUE DU PA-
DOCK) místo. Na UGUE DU PA-
DOCK pak vyhrála 9. července
hlavní soutěž (-L-) ve Slatiňanech.

Ilona Kopecká na JUST A MELO-
DY (JK Poděbrady) zvítězila v hlav-
ní soutěži (-S**-) závodů v Hradi-
štku, které se konaly se ve dnech
5.-6. července. (24 start.). Deset
dní před tím 24.-26. června se v
Hradištku soutěžilo při John Deere
Cup. V hlavní soutěži (-S**+ST**-)
zvítězila, v konkurenci 50 dvojic)
Nathalie Crnková na ZIDOCTRO
(Bost Praha).

Foto L. Klingora
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Poslední červnový víkend se
v Opřeticích konaly jezdecké zá-
vody v rámci kterých proběhlo i
4. kvalifikační kolo Pony ligy, Po-
ny extraligy a seriálu Teenager.
V rámci Pony ligy se soutěžilo na
parkuru LP, v kterém po rozeska-
kování 14 dvojic zvítězil nejrych-
lejším časem Petr Dajbych na
pony TOP DEJA VUE (Ing. Petr
Dajbych). Ten si zároveň připsal
nejvíce bodů do Pony ligy pro
jezdce 8-12 let. Kompletní infor-
mace o závodech naleznete na 
www.jkopretice.cz

Blahopřejeme...
Dne 22. července oslaví životní

jubileum 70 let chovatel, jezdec,
trenér, stavitel, rozhodčí a hlasatel
Zdeněk Jílek z Litomyšle.

Výběr hřebců 
do plemenitby 

PK Slovenského teplokrev-
níka v ČR se koná 11. – 12.
listopadu 2011 v JS Ne-
směň (okres Kolín).

Více informací na
www.studbookcs.cz

Foto K. Návojová

Foto M. Kůstková
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O tituly Zlínské oblasti se bojovalo
18.-19. června při XV. ročníku O po-
hár města Kroměříže. Mezi juniory
zvítězila E. Makuderová na NINA 3.
Zlato mladých  jezdců si odvezla
P. Kazíková s GARRY (JK Ranč Kos-
telany). Mezi  ženami vystoupala na
stupeň nejvyšší K. Páleníková (KRAJ-
KA II) z TJ Haná Přerov a v mužích
získal titul nestárnoucí Jiří Složil (fo-
to) na GRĚTA 8 (Jaso Oldřichov).

Jana Fatěnová

Prodám 
plachtovou halu 

na obloukové 
ocelové konstrukci

OK – 18,
rozměr 18x28m,
používaná jako 

jízdárna, k rozebrání
ihned, cena 350 tis.

Stáj, 13 boxů 
+ sedlovna,

k rozebrání v září,
cena 120 tis.
Praha-západ.

tel: 605263590

Prodám 
12letého val. sportovní
výkonnosti skok -ST-

GWENN-TARA
(po Gay Minstrel, z Spring Water-T),
splněná kval. pro MČR sen. 2011

tel.: 602 878 902
mail: karel.formanek@quick.cz


