
řadatelská Velká Británie a dále pak Kanada, No-
vý Zéland, USA, Německo a Belgie. Další dva tý-
my se doplní po ME v Luhmühlenu (25.-28. srpna)
a dvě země získají kvalifikaci na PanAmerických
hrách, které se konají ve stejném termínu v Mexi-
ku (Guadalajara). O poslední zemi pro týmovou
soutěž se rozhodne v Blenheimu ve dnech 
8.-11. září, kde mají svoji kvalifikaci státy supiny
F a G (Afrika, Oceánie, střední východ a jihový-
chodní Asie). O zbylé pozice (cca 25 míst) se ut-
kají jezdci v rámci olympijské kvalifikace na sou-
těžích úrovně tří a čtyř hvězd a mezi ty patřily
i soutěže CIC a CCI v Pardubicích. Zde je systém
nastaven tak, že po splnění kvalifikačních limitů
(viz Jezdec č. 9), získává body 25% jezdců star-
tujících v soutěži. V Pardubicích tak body získali
první tři dvojice v CCI*** (71, 67, 64 bodů) a první
čtyři v CIC*** (41, 38, 36, 34).

Blíže k Londýnu
Nejsmolněji se musel cítit Raku-

šan Harald Ambros. Protože v CCI
startovalo pouze 12 dvojic, nezískal
jako čtvrtý nic. Kdyby startovala
alespoň ještě jedna dvojice, kata-
pultovalo by ho získaných 98 bodů
za čtvrté místo, přičtených k jeho
stávajícím 46, do první desítky
olympijského žebříčku.

V Pardubicích si tak nejvíce po-
lepšila vítězka CIC*** Thajka Nina
Ligon na JAZZ KING. Tato jezdkyně
dosud startovala za USA a změna
občanství do vlasti svých předků,
patří bezesporu k těm účelovým.
Jezdkyně se před Pardubicemi na-
lézala na 16. místě žebříčku olym-
pijské kvalifikace a po přičtení 
41 bodů za vítězství je momentálně
sedmá. Vše ale budeme s jistotou
vědět až po zveřejnění žebříčku
s výsledky za červenec 2011.

Ve třech hvězdách 
pouze MONARCHA

S tím pochopitelně souvisí i umís-
tění našeho Petra Veselovského na
MONARCHA, který byl naším jedi-
ným zástupcem ve třech hvězdách.
V CCI*** sice splnil olympijský vý-
konnostní limit, ale za konečné 
8. místo žádné body nezískal. Jeho
olympijský sen zůstává tak nadále
pouze snem. Petr Veselovský si ale
svoji urputností, se kterou se snaží
získat olympijské body, vysloužil re-
spekt. Tentokrát ve snaze o kvalifi-
kační zisk oželel i snadnější národ-
ní šampionát. Nyní se chystá do bě-
loruského Minsku, kde nastoupí ke
třem hvězdám ve dnech 19.-22.
srpna.
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Martinický šampionát
mladých koní

Referát o pilotním projektu
ročníkového srovnání 
skokových koní 
v Martinicích

Soutěžní průmysl
ve sporu

Třetím příspěvkem 
do tematické diskuse 
je názor 
Kateřiny Hanušové

Zase déšť

Inzerce

Deštivé trápení
ve Strakonicích

Sedmé kolo Skokového poháru České pojiš-
ťovny bylo provázeno velkou nepřízní počasí.
Již v průběhu soboty se naplnila meteorologic-
ká předpověď a na kolbiště po strakonickým
hradem padaly nekonečné provazy deště.
V průběhu dne se tak povrch kolbiště měnil
před očima, ale program byl ještě naplněn.

I nedělní dopoledne ještě proběhlo podle
plánu, ale odpoledne se již aktéři dohadovali
jak dál. Nejprve bylo rozhodnuto, že při snížení
obtížnosti na 140 cm by bylo možné Velkou ce-
nu uskutečnit, ale nakonec se všichni rozhodli
vyvrcholení závodů zrušit.

Protože již není možné uspořádat samostat-
nou VC Strakonic v náhradním termínu bylo do-
hodnuto, že 7. kvalifikační kolo se pojede v sobo-
tu 20. srpna při 8. kole ČSP v Ptýrově (-ST**-, 
50 000,- Kč).

strana 6strana 3

V posledních letech je plánování závodů v letních měsících značně riskantní záležitostí. V loňském ro-
ce propršel celý srpen a letos začalo pršet ještě o pár dní dříve. Víkend 29.-31. července tak byl pro vět-
šinu organizátorů i jezdců velmi nepříjemným termínem. V průběhu soboty byly zrušeny poslední soutě-
že v Mostě a přes značné odhodlání se nakonec nekonala ani nedělní Velká cena Strakonic.

V Pardubicích byl na programu národní seniorský šampionát ve všestrannosti. Součástí závodů však
byly i dvě tříhvězdové soutěže, na které se jako na olympijskou kvalifikaci vypravila i řada dvojic ze za-
hraničí. Naštěstí v Pardubicích se podařilo program závodů naplnit a všechny soutěže dokončit. Již jsme
ale zažili příjemnější soutěžní dny.

V Pardubicích byly vypsány soutěže CIC* 
(13 start.), CIC** (15) a dvě olympijské kvalifika-
ce CIC***(15) a CCI*** (12). V rámci CIC** se je-
lo po 40 letech v Pardubicích i mistrovství ČR se-
niorů, ke kterému se přihlásilo 17 dvojic. Olym-
pijská kvalifikace je pochopitelně vždy vítanou
pomocí pro účast zahraničních jezdců. S tím ma-
jí pardubičtí pořadatelé zkušenost již ze závodů
před čtyřmi lety. Letos dorazili do Pardubic s vidi-
nou zisku bodů do olympijského kvalifikačního
žebříčku jezdci ze 14 států. Podívejme se po-
drobně, kolika dvojicím se nakonec podařilo sku-
tečně bodovat.

Komplikovaně na OH
V Jezdci č. 9 jsme přinesli podrobný popis kva-

lifikačního systému pro OH 2012. Pro jezdce vše-
strannosti je v Londýně 75 míst. Soutěž týmů bu-
de mít 11 družstev (10 kvalifikovaných + pořada-
telská země). K dnešku jsou již kvalifikovány: po-

Foto Š. Bělohlavová

Novým seniorským mistrem republiky ve všestrannosti se stal
v Pardubicích mladý jezdec Miloslav Příhoda na NORIDES 
(foto). K tomu přidal i druhé místo v CIC** a na LA GRANDER
zvítězil v CIC*.

Foto J. Malinovský



Napínavé medaile
Nedělní skokovou zkoušku zahájili jezdci nej-

nižšší soutěže. Zde jsme se radovali z mezinárod-
ního vítězství. Miloslav Příhoda zvládl parkur čistě
a sobotní vedení si v konkurenci dalších 12 dvojic
udržel. Ve dvou hvězdách ho po jednom shození
překonal pouze Bodo Battenberg.

Skutečnou zápletku však nabídla mistrovská
soutěž. Ze zadních řad nejprve zaútočil čistým par-
kurem Petr Pejřil (PASTOR 1). Následně mu na ce-
stu vzhůru pomohla i Radka Dvořáková s OSTER,
která chybovala dvakrát a ocitla se za ním.

Medailové pozice však měli velmi silně pod kon-
trolou poslední tři jezdci. Nejprve polechtala nervy
divákům i Petru Pejřilovi Andrea Lesáková. Ta si
mohla pouze jednou chybovat a přesně to si i do-
volila. V té chvíli již bylo jasné, že této jezdkyni me-
daile neunikne.

Předposlední Petr Příhoda měl na ni v té chvíli
náskok čtyř chyb. Shodil jednou a i on se ocitl v po-
zici nejhůře stříbrný. Závěrečný jezdec Lubomír Vr-
tek na DAVOS 1 mohl na zlato jednou chybovat
a na stříbro také čtyřikrát. Zdálo se, že ani jeho me-
daile nemine. Sport však nabízí nečekané situace.
Lubomír Vrtek u čtvrté překážky zastavil tak ne-
šťastně, že následoval pád a tím i diskvalifikace
v soutěži. Sportovně úspěšný víkend tak završil
náš nejúspěšnější mladý jezdec všestrannosti Mi-

loslav Příhoda seniorským titulem. Andrea Lesáko-
vá získala stříbro a Petr Pejřil nečekaný bronz.

Sedm jezdců s olympijskými body
Jak již bylo řečeno v úvodu, o sedm olympijský-

mi body vypodložených míst (čtyři v CIC*** a tři
v CCI***) svedli souboj zahraniční jezdci. V CCI byl
nejlepší Portugalec Manuel Grave na SAMARITA-
NO, kterého získané body katapultovaly z cca 160
příčky o několik pater výše, na zhruba 35. místo
olympijské kvalifikace. O vítězce CIC 19leté Nine
Ligon z Thajska jsme se již zmínili.

Poprvé týmy
O týden později (6.-7. srpna) se do Pardubic sje-

li militaristé opět a v centru pozornosti byla přede-
vším soutěž oblastních týmů, která se v ČR jela vů-
bec poprvé. Dominantní postavení potvrdila vý-
chodočeská oblast, která se třemi družstvy posta-
vila polovinu startovního pole.

Týmy musely být minimálně tříčlenné a startovat
v něm musel alespoň jeden junior a nejvíce dva se-
nioři. Vedle Východočechů měla svůj tým i Vysoči-
na, Středočeská a Severomoravská oblast. Soutě-
žilo se na úrovni CNC*.

Na letišti to vědí
Program soutěžního víkendu byl tentokrát sesta-

ven ze sobotních drezur a parkuru a nedělních
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Na této trati se také jel seniorský šampionát, ale
řada dvojic startovala pouze v mistrovství. V něm
se do vedení dostal Lubomír Vrtek na DAVOS, kte-
rý měl zcela shodně hodnocenou drezuru jako Pří-
hoda, ale oproti jeho 2,8 bodům v terénu, Vrtek do-
končil v sobotu s nulou. Rozdíly na čele nejsledo-
vanější domácí soutěže tak byly zcela nepatrné. Na
bronzovém místě se v té chvíli držela Andrea Le-
sáková a SERŽANT 1. Oba jezdci na čele však
měli náskok tří parkurových chyb. V jedné hvězdě
si suverénním výkonem v terénu průběžné vedení
zajistil Miloslav Příhoda a LA GRANDEUR.

Sobotní den začal jako všude deštěm
a podle předpovědi bylo zřejmé, že cross bude
tentokrát hodně mokrý. Program zahájili jezdci
nejtěžších soutěží. Naštěstí se tratí probíjeli
většinou dobře a těžší půda měla za následek
snad jen delší cílové časy. Pády byly za celý
den pouze čtyři.

Za Miloslavem Příhodou se v seniorském šampionátu umístili Andrea Lesáková (SERŽANT 1) a Petr Pej-
řil (PASTOR 1)

Foto Š. Bělohlavová

Vítězství v CIC*** si odnesla teprve 19letá Nina Li-
gon na JAZZ KING z Thajska

Foto Š. Bělohlavová

Pardubice vodu unesly
Ale vraťme se k samotnému soutěžnímu progra-

mu. Zdá se, že si budeme muset na vytrvalé pod-
zimní deště uprostřed léta zvyknout. Letos to od-
nesla všestrannost a nejhorší letní víkend vyšel
právě na seniorské MČR a olympijskou kvalifikaci.

Naštěstí se soutěžilo v Pardubicích. Provazy vo-
dy visící téměř stále ze zachmuřeného nebe sice
nikoho netěšily, ale dráha s více jak stoletou tradicí
a údržbou, zátěž slušně unesla.

Drezurní zkouška se jela v pátek ještě za sluš-
ného počasí. Soutěžilo se na dvou obdélnících.
V jedné hvězdě se vedení ujala Gabriela Slavíková
na VANESSA MAE, stejně jako ve dvou hvězdách
na BERRY NICE.

Do čela obou tříhvězdových soutěží se dostala
podle světových žebříčků nejlepší jezdkyně pardu-
bického mítinku Nina Ligon.

Ve dvou hvězdách si vedení neudržela po pro-
blémech na trati Gabriela Slavíková (50 bodů). Se
zcela shodným počtem bodů 55,2 postupovali do
závěrečného parkuru náš Miloslav Příhoda na NO-
RIDES a německý olympionik z Atlanty (1996) Bo-
do Battenbergh na CADGOLD.

Nejlepších pět týmů v historicky prvním mistrovství ČR družstev ve všestrannosti

Foto Š. Bělohlavová
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V Martinicích jsme byli svědky vzniku nové tradice. Organizátoři prvního ročníku Martinického
šampionátu mladých koní si jsou vědomi, že vstupují do prostředí již obsazeného chovatelský-
mi seriály KMK a moravského i českého Šampionátu mladých koní. Pomineme-li dobu vzniku
i všechny další souvislosti stojící na počátku našich stávajících chovatelských soutěží a přidá-
me-li k tomu marketinkovou sílu nového organizátora, který pro první ročník zajistil dotaci 
320 000,- Kč není divu, že martinický pokus oslovil a v budoucnu jistě ještě osloví řadu chovatelů.
Není také žádným překvapením, že pro tradiční pořadatele chovatelských soutěží může být tato
aktivita vnímána konkurenčně. Letos svoji podporu šampionátu vyjádřil Svaz chovatelů Sloven-
ského teplokrevníka, chovatelé Českého teplokrevníka zatím váhají. Pokud organizátoři zopaku-
jí akci i příští rok a založí skutečnou tradici, je pouze na majitelích a chovatelích koní, jakou pres-
tiž novému šampionátu v budoucnu dodají. Ani v Zangersheide v prvních letech nenazývali své
závody Světovým chovatelským šampionátem a tuto váhu obstaral až zájem soutěžících. Podle
prvního ročníku se lze domnívat, že se martiničtí dobře strefili do stále se zmenšujícího pořada-
telského prostoru. Cyril Neumann

Pořadatelé v Martinicích si po Memoriálu Jana Papouška, loňském národním šampionátu a letoš-
ním zahajovacím kole skokového poháru rádi zvykli na velké závody. Jak nám sdělil vedoucí tandem
martinické organizace Martin Pecka a Milan Málek, trochu jim tak bylo líto, že letošní léto by v Marti-
nicích nemělo vyvrcholení. Tak vznikl nápad na uspořádání soutěží pro věkové kategorie čtyř až osmi-
letých koní podle modelu chovatelského šampionátu v Zangersheide. Termínově připadl Šampionát
na 4.-7. srpna.

Martinický šampionát mladých koní

Po diskuzích byl pro
první ročních šampioná-
tu přijat model dvoukolo-
vých kvalifikací a neděl-
ního finále. Soutěže jsou
určeny hřebcům, klis-
nám i valachům. Pro 4le-
té je určena kvalifikační
obtížnost 105 cm, pro
5leté 115 cm, pro 6leté
120 a 125 cm a pro 

7 a 8leté 125 a 130 cm. Soutěžilo se na body a do
finále postupovalo v prvních třech kategoriích po
30 nejlepších pro 7 a 8letý ročník bylo přichystá-
no 25 finálových míst. Ve finále se pak utkali 4letí
v soutěži -ZL-, 5letí v -L**-, 6letí v -S**- a starší
koně měli na programu finále na výšce 135 cm.

Pořadatelé byli mile překvapeni velmi slušným
zájmem soutěžících. Přihlásilo se celkem 204
dvojic a všechny kategorie měly okolo 50 až 60
startujících. Kvalifikacím byl vyhrazen čtvrtek
a pátek. Finále se konala v neděli. V sobotu pak
dostali příležitost nekvalifikovaní v Poslední šan-
ci a pořadatelé také zorganizovali doprovodný
program.

V neděli vyvrcholil šampionát finále pro 30 nej-
lepších účastníků ze čtvrteční a páteční kvalifika-
ce. Pro čtyřleté koně stavitel Zdeněk Krpela vy-
tvořil příjemný parkur bez obtížnějších pasáží.
S přibývajícím věkem se však obtížnost stupňo-
vala. Vrcholem dne pak bylo rozeskakování 
7 a 8letých koní. Za výborné atmosféry a podpo-
ry diváků, kterých bylo přes nepříznivé počasí
poměrně dost, byl k vidění velmi kvalitní a napí-
navý závod. Zvítězil v něm nejúspěšnější jezdec
šampionátu, Kamil Papoušek (JO Srnín). Ten zís-
kal v neděli tři prvenství (CHICAGO 3, CAMIL 1,
MILKY WAY). Pouze v pětiletých na něj zbylo "až"
třetí místo. Zde zvítězil Jakub Štěrba na koni
OBORA#S (JK Štěrba Třeboň). Kompletní vý-
sledky naleznete na: www.equitana.cz

Ve třetím ročníku Memoriálu Milady Barešové 
(-L-) zvítězila Radka Dvořáková na BAJKAR
SECRET (Cavalier Rynárec)

Foto Š. Bělohlavová

crossů. Pořadatelé standardně spolupracují s me-
teorology sousedního letiště a tak již v sobotu ve-
čer věděli, že nedělní odpoledne bude opět dešti-
vé.

Terénní program tak zahájil nejobtížnější Memo-
riál Milady Barešové (-L-), který se jel již 3. rok. Pro
vítězství si dojela Radka Dvořáková na BAJKAR
SECRET (Cavalier Rynárec).

Další medaile pro Příhodovy
Následovala družstva. I ta se stihla za sucha

a první týmový titul získalo družstvo Východočeské
oblasti 1 ve složení: Lucie Příhodová - EXOTIKA,
Veronika Příhodová - IMPOSANT RULES, Gabrie-
la Slavíková - ULMA 1 a Nikola Drlová CIRDA.
Stříbro si odnesli jezdci týmu východních Čech 3
a bronz oblast Vysočina. Mokrý závěr dne pak pat-
řil soutěži -ZL- (1. Adéla Vrtková - FONTAINE, JO
Šumperk) a hobby jezdcům (-Z-).

Kompletní výsledky naleznete na www.pardubi-
ce-racecourse.cz

Foto K. Návojová

Inzerce

Kamil Papoušek s MILKY WAY zvítězil v prvém
ročníku Martinického šampionátu mladých koní
mezi  7 a 8letými
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s dvaceti body. Čtvrtá Velká Británie měla dva-
cet čtyři a pátá Belgie dvacet osm. Irsko a Ho-
landsko na šesté příčce čtyřicet čtyři a posled-
ní zůstalo opět Dánsko, tentokrát se šedesáti
devíti body.

Němci vyhráli Superligu v Hicksteadu po ro-
zeskakování už před dvěma lety a tehdejší tri-
umf pro ně zajistila Janne-Friederike Meyer na
CELLAGON LAMBRASCO.

Velkou cenu vyhrál Kent Farrington z USA,
s 10letým holandským běloušem UCEKO (Ce-
lano) -0/54,36, druhý byl Angličan Robert Smith
v sedle 11letého hřebce TALAN (Concorde) -
0/54,80 a třetí Holanďan Leon Thijssen s hřeb-
cem TYSON (Numero Uno) 0/54,96. Kompletní
výsledky naleznete na: www.hickstead.co.uk

Seriál pro osm elitních
týmů FEI Nations Cup
pokračoval poslední čer-
vencový pátek na krás-
ném prostorném kolbišti
britského Hicksteadu.
Travnatý povrch tohoto
anglického svatostánku
prodělal nedávno nároč-
nou rekonstrukci a ta se
velmi osvědčila.

Domácí stavitel Kelvin
Bywater tentokrát neza-
řadil žádný trojskok, ale
plně ho nahradily tři ná-

ročné dvojskoky. Do kurzu byly zahrnuty i ně-
které derby skoky a s nimi byly problémy. Stačil
jen letmý dotyk a hned padal vratký plot zkraje
parkuru. Hodně se chybovalo i na obávaném
vodním příkopu. Velice těžká byla i vzdálenost
k následnému dvojskoku začínajícímu stacioná-
tou a pokud někdo zdolal i tato úskalí, tak větši-
nou shodil závěrečný kolmý skok z červených
prken.

Přesto se našlo v každém kole šest koní, kte-
ří se dokázali dostat přes parkur bez chyby. Po
prvním kole byli v čele shodně se čtyřmi body
Francouzi a Němci, za nimi Američané s osmi
a dvanáct měli Irové. Domácí Britové šestnáct,
Belgičané dvacet, Holanďané dvacet čtyři a ne-
šťastní Dánové třicet šest.

Druhé kolo se zdálo být ještě těžší a chyb
přibývalo. V průběhu posledních jezdců se do
vedení dostali Američané s celkovými dvaceti
body, ale pokud by Kevin Staut s bělkou SIL-
VANA DE HUS (Corland) udělal méně než
dvě chyby, vyhráli by Francouzi. Jenže Kevino-
vi se letos tolik nedaří a po třech chybách už
nepokračoval. Tak měly Francie i USA dvacet
bodů a dotáhnout se na ně mohli ještě Němci,
pokud by šel Marcus Ehning se 14letým hřeb-
cem PLOT BLUE (Mr. Blue) čistě. Marcus pro-
kázal pevné nervy a PLOT BLUE skvělou for-
mu. Byli také jediní, kteří v Hicksteadu přešli
obě kola s nulou. Tím bylo zajištěno rozeska-
kování.

Za USA na sebe vzala odpovědnost bez-
chybná z druhého kola Beezie Madden, s 13 le-
tou CORAL REEF VIO VOLO (Clinton). Jela
velmi rychle, ale shodila jeden skok. Vítězství
pro Francii měl překvapivě zajistit v obou kolech
škrtaný Kevin Staut, a opravdu byl v rozeskako-
vání skvělý. Rychlý, obratný a bez chyby. Fran-

V Hicksteadu se hrála německá hymna

Foto FEI

couzi by vyhráli, ale to by za sebou nesměli mít
ještě Marcuse Ehninga. Ten byl senzační. Jistý
na skocích, skvělý v obratech a ještě o vteřinu
rychlejší. Pro Němce to byl po Falsterbo již dru-
hý letošní triumf.

Vítězné družstvo startovalo ve složení: Jan-
ne-Friederike Meyer - CELLAGON LAMBRAS-
CO (Achill - Libero H) 0/8, Holger Wulschner -
CEFALO (Caretino) 8/8, Philipp Weishaupt -
CATOKI (Cambridge) 4/14 a Marcus Ehning -
PLOT BLUE (Mr Blue) 0/0/0-44,95. Druhá
skončila Francie a třetí USA, všichni shodně

Napětí až do 
posledního kola
Jen týden po nervy drásajícím rozuzlení

Poháru národů v Hicksteadu se podle po-
dobného scénáře rozhodovalo i v Dublinu.

Slavná irská Horse Dublin Show letos
oslavila 128 let od své premiéry a Pohár ná-
rodů se zde jezdí od roku 1926. Pro celé Ir-
sko to byl opět celonárodní svátek a ochozy
pro dvanáct tisíc diváků byly naplněné
k prasknutí. Společenskou prestiž události
podkresluje, že i rozhodčí u vodního příkopu
byl oblečen do černého fraku a na hlavě měl
šedý cylindr.

I v Dublinu je rozlehlé kolbiště s velikými
tribunami a s pečlivě udržovaným trávní-
kem. Stavitelem parkurů byl příslušník jez-
decké dynastie Alan Wade, jehož otec Tom-
my Wade v sedle malého DUNDRUM, byl
ve své době ikonou irského jezdectví a po-
zději i státním trenérem. V kurzu bylo něko-
lik náročných pasáží. Kupříkladu řada s troj-
skokem a následná stacionáta s bazénem,
nebo i řada před závěrečným dvojskokem,
ale po pravdě před týdnem to bylo těžší.

V prvním kole jsme viděli devět čistých
parkurů a ve druhém dvanáct. Nejlépe se
dařilo Francouzům, kteří měli v poločase
nulu a následovali je Irové se čtyřmi body.
Na třetí příčce byli s osmi body Němci spo-

Německý tým ve složení Holger Wulschner, Janne-Frederike Meyer, šéf týmu Sonke Sonksen,
Philipp Weishaupt and Marcus Ehning a prezidentka FEI, HRH Princesna Haya 

Irský Pohár národů získala Británie ve složení Michael Whitaker, Robert Smith, šéf týmu Rob Ho-
ekstra, Nick Skelton and Scott Brash
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lu s Belgičany a Brity. Americké dámské
družstvo na šestém místě bylo zatíženo
dvanácti a za nimi Holanďané sedmnácti
body. Poslední Dánové nasbírali dvacetosm.

Ve druhém kole excelovali Britové, kteří již
nic neinkasovali a zůstali na osmi bodech.
Krok s nimi drželi i domácí Irové, kteří při-
psali jenom čtyři body a celkem měli také
osm. Bylo jasné, že o vítězi se bude i v Dub-
linu rozhodovat v rozeskakování. Do posled-
ní chvíle na něj aspirovali i z prvého kola
bezchybní Francouzi, přestože první tři
jezdci udělali po jedné chybě. Zpátky do hry
je mohl dostat poslední z nich, v případě že
by šel čistě. Leč nestalo se, i Michel Robert,
stejně jako jeho kolegové, jednou zaváhal.

Nestárnoucí Nick
Za Velkou Británii se rozeskakoval zkuše-

ný matador Nick Skelton s pozorným10le-
tým holštýnem CARLO. Prolétl kurzem na-
prosto jistě a ve skvělém čase. Konkurovat
mu měl Billy Twomey s 14letou ryzkou TIN-
KA'S SERENADE. Rozjel se vehementně,
jenže ke zděšení publika shodil hned druhý
skok a bylo rozhodnuto. Bylo to už dvacáté-
páté britské vítězství v osmdesátipětileté
historii Aga Khan Trophy, jak se zdejší Pohár
národů oficiálně jmenuje. Ve vítězném týmu
startovali: Nick Skelton -  CARLO 273 (Con-
tender)  0/0/0; Michael Whitaker - GIG AMAI
(Nonstop)  4/0; Scott Brash - INTERTOY
Z (Interadel) 12/4; Robert Smith - TALAN
(Concorde) 4/0.

Posmutnělé Iry reprezentovali: Billy Two-
mey  - TINKA'S SERENADE (Tinka's Boy)
0/Ret/Ret; Shane Sweetnam  - AMARETTO
DARCO (Darco) 0/0; Nicola FitzGibbon -
PUISSANCE (Andiamo) 4/0; Denis Lynch -
ALL INCLUSIVE NRW (Apreggio) 5/4. Na
třetí příčce s dvanácti body skončila Belgie
spolu Francií a na páté USA se šestnácti
body. Šestí Němci měli dvacet čtyři, sedmí
Holanďané dvacet pět a poslední Dánové
čtyřicet.

Dvojitou nulou se mohli pochlubit úřadu-
jící mistr světa Philippe Le Jeune s hřeb-
cem VIGO D'ARSOUILLES a z domácího
týmu, v USA působící, Shane Sweetnam
na AMARETTO DARCO. Hrdinou odpoled-
ne byl Nick Skelton, který byl bezchybný
včetně rozeskakování třikrát. Historický ús-
pěch zaznamenala 31letá dánská blondýn-
ka Camilla Enemark s pozoruhodným
hřebcem REGINO (Animo), která pro svou
zemi zajistila v Superlize doposud jediný
čistý parkur.

Pořadí FEI Nations Cup před závěreč-
ným kolem: 1. Nizozemsko - 44; 2. Ně-
mecko a Velká Británie - 40; 4. Irsko -
39,5; 5. Francie - 34,50; 6. Belgie - 30,50;
7. USA - 28,50; 8. Dánsko - 9

Vyplývá z něho, že Francouzům se v po-
sledních dvou ostrovních kolech asi podaři-
lo odvrátit bezprostřední hrozbu sestupu.
O tom kdo opustí, vedle již jasně sestupují-
cího Dánska, toto elitní seskupení, se bude
za tři týdny s nejvyšší pravděpodobností
rozhodovat mezi Belgií a USA. Ať to bude
kterýkoli z nich, bude to v příštím olympij-
ském roce obzvláště bolestné. Kompletní
výsledky naleznete na: www.dublinhor-
seshow.com.

Rozhodovat o konečném pořadí FEI Nati-
ons Cup se bude v pátek 26. srpna v Rot-
terdamu.

Velká cena pro USA
Velkou cenu vyhrála po dvou bezchyb-

ných kolech Lauren Hough z USA s 12le-
tým valachem QUICK STUDY (Quick Star),
před jen o málo pomalejší francouzskou le-
gendou Michelem Robertem na 13leté Kel-
lemoi De Pepita (Voltaire). Třetí byla se čtyř-
mi body Penélope Leprevost s pepiniérem
MYLORD CARTHAGO*HN (Carthago)
a čtvrtý se stejným výsledkem Michael Whi-
taker s 11letým hnědákem GIG AMAI (Non-
stop).

V Londýně 100 let 
Londýn se sice otřásá pouličními nepokoji,

ale doufejme, že za rok zde bude klid. V pátek
27. července 2012 zde budou zahájeny olympij-
ské hry a následovat bude 12 dní jezdeckých
soutěží. Pro FEI jsou tyto hry důležité nejenom
tím, se konají v srdci tradiční hipologie, ale i tím,
že zde bude připomenuta stoletá historie jez-
deckého olympismu. V současné době probíha-
jí olympijské kvalifikace. K dnešnímu dni má
účast, vedle hostitelské Británie, v jednotlivých
disciplinách již vybojovánu: drezura - Nizozem-
sko, Německo, USA, všestrannost - Kanada,
Nový Zéland, USA, Německo a Belgie, skoky -
Německo, Francie, Belgie, Brazílie, Kanada
a Austrálie.

CSIO v Bratislavě
Slovenské CSIO bylo zahájeno ve čtvrtek 

10. srpna a dnes je na programu Pohár národů.
Do něho je přihlášeno sedmnáct družstev.
S hvězdnými týmy první kategorie přijeli Švédo-
vé, Švýcaři, Rakušané a Ukrajinci. Tradičně
dobří by měli být Italové, Belgičané, Němci,
Španělé, Francouzi, Poláci a Maďaři. Meziná-
rodně protřelí jedinci jsou i mezi Finy, Bulhary
a Rusy. Konkurovat jim budou naši reprezentan-
ti, spolu se Slováky a Slovinci. Parkury staví
známý Chorvat Eduard Petrovič a dá se čekat
velmi dobrý sport.

Poslední srpnový týden se konalo v polském
Jaszkovu ME pony. Jediní naši zástupci starto-
vali v drezuře. Zde se však poprvé poněkud
překvapivě zúčastnilo kompletní družstvo na-
šich dětí ve složení: Kateřina Rosická - EMIL R,
Barbora Kamírová - LIPTON SINAJ a Nikola
Grünthalová - DIAMANT. Vedoucí družstva byla
Jana Rosická. Na startovní listině bylo 51 dvo-
jic.

První z našich startovala dopoledne Nikola
Grünthalová. DIAMANT velmi zlobil na opraco-
višti. Na obdélník tak nastupoval neuvolněný
a to se odrazilo v celém provedení (52,583%).
Barbora Kamírová a LIPTON SINAJ přišli na řa-
du v jednu hodinu. Předvedení bylo slušné až
do chvíle, kdy jezdkyně udělala omyl a vzápětí
ještě jeden (53,306%). Poslední dvojicí našeho
družstva byla po půl páté odpoledne Kateřina
Rosická a EMIL R. Tato dvojice předvedla z na-
šeho trojlístku nejlépe ohodnocený výkon
(58%), ale i tak stačil jen  na 47. místo.
Kompletní výsledky naleznete na www.pl.po-
nyeuropeans2011.com

Dvakrát bronz?
Při vyhodnocení soutěže družstev se pouče-

ný divák nestačil divit. Zvítězilo družstvo Ně-

Náš drezurní tým na ME pony tvořily Kateřina Rosická - EMIL R, Nikola Grünthalová - DIAMANT 
a Barbora Kamírová - LIPTON SINAJ

mecka (všichni čtyři jezdci byli hodnoceni přes
70%), druhé skončilo Holandsko a na třetím
místě byla dekorována dvě družstva - Dánsko
a Velká Británie, což není podle pravidel možné.
Navíc měl pořadatel pochopitelně jen jednu sa-
du medailí, takže dva z každého družstva do-
stali šerpu a dva medaili. Pravděpodobně po-
zději někdo podal protest, protože tištěné vý-
sledky nebyly v té chvíli k dispozici. Na webu se
objevily až v neděli a již byly přepočítané. ve
prospěch Dánska. Britům zřejmě medaile poti-
chu sebrali. Naše tříčlenné družstvo skončilo na
posledním 11. místě.

Pětka pro pořadatele
Celá organizace ME byla ale velmi tristní.

Drezurní obdélník se objevil přes noc na louce,
která byla zjevně pouze srovnaná buldozerem.
Na plochu byl navezen bílý písek a obdélník se
nedal zvenčí objet. Vjezd v C znamenal riskovat
úraz koně (vjíždělo se rohem). Tribuna pro divá-
ky byla postavena z přepravních palet, pracovní
obdélníky byly pouze na srovnané louce. Všich-
ni tak měli pochopitelné obavu z deště. Ten při-
šel naštěstí až v neděli. Primitivní bylo i celé zá-
zemí akce, ubytování, výsledkový servis ap.
Pavla Loudová

Mistrovství Evropy pony v Jaszkovu

Foto P. Loudová

Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák

Přes 50 000 návštěvníků sledovalo ve Verden dre-
zurní mistrovství světa mladých koní, které se kona-
lo od 3. do 7. srpna. Mezi pětiletými zvítězila se
známkami 9,5, 9,2 a 9,7 v Británii narozená WOOD-
LANDER FAROUCHE v sedle s Michaelem Eilber-
gem (GBR). Za ČR startoval mezi pětiletými RUBIN
BLACK s Ditou Krčmářovou, který v první kavlifikaci
obdržel 6,6 a skončil v konkurenci 36 dvojic na 
34. místě. Kompletní výsledky naleznete na
www.verden-turnier.de
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Soutěžní průmysl ve sporu

Sportovní akce 
či výdělečný podnik?

Jezdecký sport je mezi ostatními sportovními
činnostmi bezesporu výjimkou. K aktivnímu sporto-
vání totiž potřebujete nejen vlastní odhodlání, vy-
bavení či ochotu tvrdě trénovat, ale také čtyřnohé-
ho partnera - živého tvora, který na rozdíl od auta,
motorky, bicyklu, či jiného sportovního nářadí ne-
přichází na svět v dílně, ale narodí se své koňské
matce, musí vyrůst, dospět a trénovat tak, jako lid-
ský sportovec. A také se k němu jako k živému tvo-
rovi musíme chovat, ale on nám zase dokáže urči-
tou citovou investici vrátit. Právě to je současně po-
zitivní i negativní stránkou našeho sportu. Pro ty,
kteří koním skutečně propadli, je spolu-
práce se čtyřnohým partnerem drogou,
pro kterou jsou ochotní obětovat téměř
vše. Koňský svět pro ně není sportem, ale
životním stylem. Pro ostatní, vnímající jez-
dectví jako pouhý sport, má tato činnost
řadu negativ - koně nelze odstavit do kou-
ta, když se nám zrovna nechce se s ním
zabývat, kůň se nedá používat jako spor-
tovní náčiní a v případě poruchy vyměnit
jeho poškozenou část za nový náhradní
díl a v neposlední řadě - kůň je každo-
pádně poměrně drahým koníčkem, a to
i když si od něj chce jeho majitel třeba na
chvíli odpočinout - měl by mu zajistit ustá-
jení a péči.

Lidé nakažení „koňským virem" jsou
právě těmi, kteří umožňují zachování
křehkého koloběhu spojujícího chovatele
s majiteli a jezdci koní a dále také s pořa-
dateli závodů, jichž se koně se svými
jezdci mohou účastnit. Zmíněný koloběh
je tak křehký zejména proto, že ho téměř
nikdo nemůže brát jako výdělečnou čin-
nost. Ani z těch několika nejšikovnějších
či štěstím provázených chovatelů, jezdců,
trenérů a obchodníků s koňmi, kteří si
svojí zálibou dokáží vydělat na živobytí,
se obvykle nestávají boháči s vilami a ně-
kolika drahými vozy. Naopak, většina
z nich tu trochu přebývajících prostředků
investuje zpět do zmíněného koloběhu.
Ostatní prostě tuto svoji zálibu dotují z ji-
né výdělečné činnosti - a to nejen u nás,
ale všude na světě.

Zodpovědný chovatel cíleně vybírá nejvhodnější-
ho hřebce pro svoji klisnu, ačkoli dobře ví, že se mu
investice do připouštění, výživy klisny a později i hří-
běte těžko vrátí a že za úspěch musí považovat i to,
že prodejem hříběte či odchovaného tříletého koně
pouze zaplatí náklady. Často bývá na výše zmíně-
ném koloběhu nejvíce bit, přestože by bez jeho pro-
duktu - tedy koně - žádný jezdecký sport neexisto-
val. Hříbata a mladí neobsednutí koně jsou velmi
těžko prodejní. A navíc se v naší zemi na velkých zá-
vodech jména chovatelů až na výjimky nikde nezmi-
ňují, ani na MČR. Chovateli, který prodal své naděj-
né odstávče či mladého koně, přitom může být jedi-
nou odměnou právě jen zmínka o jeho úspěšném
odchovanci na prestižních závodech. Přesto zapále-
ný chovatel další rok opět zvažuje a vybírá, kterého
hřebce připustit na své klisny, a to kromě finančních
obtíží nezmiňuji mnohá úskalí spojená s chovem ko-
ní, v němž je jedna radost vyvážená mnoha starost-
mi (problémy se zabřezáním, potraty, vrozené vady,
zranění hříbat atp.)

Koňaři jezdci i pořadatelé
Majitel sportovního koně nese veškeré náklady

spojené s ustájením, krmením, výcvikem, případ-
nou léčbou a závoděním. Pokud si koně sám ne-
jezdí, jeho ziskem mohou být pouze výhry ze závo-
dů, které mohou zmíněné náklady vyvážit jen u ně-

kolika málo koní v republice, jestli vůbec, nebo pří-
padně výhodný prodej koně. Jezdící majitel může
být kromě finanční ceny odměněn i dobrým poci-
tem z výkonu a spolupráce s koněm nebo otrávený
z nezdaru. Jak u jezdícího tak u nejezdícího majite-
le koní bývá tím hlavním důvodem nepochopitelné-
ho setrvávání u této finančně nevýhodné aktivity,
právě láska ke koním a jezdeckému sportu.

I pořadatel závodů by měl být zapáleným koňa-
řem, protože jen potom má šanci překonat různá
úskalí a položit základ dlouhodobější tradici. Proto-
že závody jsou o tradicích. O tradicích, které je nut-
né vhodně přizpůsobovat současnému rozvoji. Jen
díky tomu se letos mohl konat 82. ročník nejtěžšího
parkuru světa - hamburského derby. Pořadatelé se
přizpůsobili a před několika lety podrobili travnatý
povrch velmi nákladné sanaci, která jim vynesla
nejen ochotu těch nejlepších v Hamburku starto-
vat, ale nakonec i přidělení etapy bohaté Global
Champions Tour, která svojí popularitou opět přitá-
hla pozornost i k tradičnímu derby. Neustálé zlep-
šování podstupuje i areál nejoblíbenějších evrop-
ských závodů CHIO v Cáchách, kde se letos konal
již 77. ročník Velké ceny. A žádný z těchto pořada-
telů jistě nepředpokládá, že by se mu náklady na
pořádání vrátily ze startovného jezdců případně
vstupného pro diváky.

Přes padesát ročníků Velké ceny o zlatý bičík, je-
hož trvalým držitelem se za celou dobu (díky svým
třem vítězstvím) stal pouze legendární Hans Gün-
ter Winkler, už proběhlo i pod krásnou ruinou hra-
du Nörten-Hardenberg. Pořadatel těchto tradičních
a prestižních mezinárodních závodů, Carl Graf von
Hardenberg, podporovaný tuctem členů rodiny, od-
pověděl po Velké ceně na otázku, kdy začíná pří-
prava na další ročník: "Hned zítra - tak dlouho trvá
shánění sponzorů a další organizace."

Tradice s nadšením
Tradiční závody se samozřejmě konají i v ČR

a často za nimi stojí právě nadšení koňaři, kteří se
přes nedostatek financí snaží tradici udržet a obstát
i před nároky současné doby. Nerada bych některé
z nich urazila tím, že je zapomenu ve výčtu, proto
jediný příklad za všechny: 52. ročník Ceny Klatov
proběhl na zbrusu novém pískovém kolbišti, jež se
zařadilo mezi špičku v západočeské oblasti. Díky
dotaci města mohli klatovští tuto modernizaci zajis-
tit a z vlastních prostředků ještě dofinancovali čás-
tečnou úpravu opracoviště. Přesto ze svých závodů
neudělali výdělečný podnik založený na výběru vy-
sokého startovného a jejich cílem je udržet prestiž
tradičních závodů díky spokojeným závodníkům.

Nejtradičnějším pořadatelem v naší jihočeské
oblasti je v současnosti paní Marie Čoudková

z Mažic. Každoročně pořádají v průměru 4-5 dní
skokových závodů, navíc zapůjčují prostory i pro
pořádání drezurních závodů nedalekém klubu.
Přes absenci movitého sponzora dokáží výborně
připravit travnaté kolbiště pro závody tak, že snese
i určité množství vody a tak se jejich poslední zá-
vody mohly konat v termínu, kdy se například
v Praze rušilo OM. Každý rok také čeká na jezdce
i diváky nová překážka, letos to byl krásný nový
skok s motivem jihočeské vesnice. Mažičtí rovněž
pořádají závody z úcty k tradici a pro koňaře: "Když
přijede 40 koní do nižších soutěží a pak je jich ko-
lem 20 v L a o něco méně v S, podnik se zaplatí.
Když jich přijede víc, zbývá nám tak 4-5 tisíc a to je
dobré", říká paní Čoudková. Když se sjede větší
množství účastníků, pořadatelé dokonce navyšují
dotace,a to třeba až do 7. místa, což mohu potvrdit
z vlastních zkušeností.

Jak je to na západě? 
Citlivost koloběhu propojujícího chov a sport ko-

ní si samozřejmě již dávno uvědomili i v západní
Evropě, a proto se podívejme, jak je to zařízeno
u našich nejbližších sousedů. Určitě nebude nikdo
popírat, že Rakousko či Německo patří k demokra-
tickým zemím. A přesto mají regulované jak star-
tovné, tak ceny. V Německu je v soutěžích stupně
A (Z-ZL) jednotné startovné 7,50 EUR, v L 9 EUR
a v M (přibližně naše S) 12 EUR. Stejně jednotné
jsou i ceny - v A je to vybrané startovné (VS) plus

150 EUR, v soutěžích L VS plus 200 EUR
a v M je to VS plus 300 EUR. Tato dotace
se dělí tak, aby první třetina umístěných
dostala zpět minimálně dvojnásobek star-
tovného.

Podobná regulace je i v Rakousku, kte-
ré je navíc s ČR velmi dobře srovnatelné
procentuelním zastoupením "koňařů" v po-
pulaci i celkovým počtem koní. Od letošní-
ho roku mají v soutěžích bez finančních od-
měn (obvykle stupně E-A) maxim. startov-
né 10 EUR v ostatních soutěžích je star-
tovné od 18 EUR výše, ale pořadatel se
musí držet tabulek s výhrami určenými jez-
deckou federací, přičemž musí minimálně
jedné čtvrtině umístěných vyplatit dvojná-
sobek startovného a třeba ve skokových
soutěžích jsou na prvních pěti místech sta-
novené výrazně vyšší minimální ceny než
v ostatních disciplinách.

V obou zemích mají i systémy kategori-
zace jezdců.V Německu sbírají jezdci body
do žebříčku ve všech soutěžích. Otevřené
soutěže jsou potom dělené na oddělení
podle bodů jezdců v žebříčku. To samo-
zřejmě neplatí pro soutěže vypsané pro ur-
čitou věkovou kategorii koní či jezdců.
V Rakousku mají zase v drezuře a parku-
rech rozdělené stupně licencí podle výkon-
nosti jezdců na 4 kategorie a jezdci z nej-
vyšších dvou kategorií (kádrů) nedostávají
v soutěžích do stupně LM (něco mezi na-
ším L a S) výhry, pokud startují na starším
než pětiletém koni nebo pokud pro ně po-
řadatel speciálně nevypíše paralelní ceny.

Oba systémy jsou dobře funkční, protože bez nut-
nosti složitě dělit jezdce na amatéry a profesionály
úspěšně brání nešťastné situaci, k jaké neustále
dochází v našich podmínkách: amatéři, kteří si ce-
lý týden vydělávají na to, aby uživili koně a mohli jet
o víkendu na závody musí potom soupeřit se zá-
vodníky, kteří celý týden nedělají nic jiného než jez-
dí a zákonitě jsou na tom výkonnostně lépe.

Z uvedených příkladů je snad jasné, že úvahy
o regulaci startovného, případně o poměru počtu
startujících k výhrám, rozhodně nepatří do říše plá-
novaného socialistického hospodářství, jak jsme se
mohli dočíst v minulém čísle Jezdce. Oba zmíněné
systémy mají ještě jednu výhodu - mladí koně a za-
čínající jezdci nechodí příliš brzy "na čas". Start
s vědomím, že pěkný klidný čistý parkur s umístě-
ním v první čtvrtině vynese zpět dvojnásobek star-
tovného a tedy částečně pokryje nemalé výdaje na
závody, zklidní a uspokojí devadesát procent účast-
níků. Mohou se tedy pokojně rozvíjet v kultivova-
ném ježdění.

Nesmí chybět nadšení 
Snad jsem dostatečně jasně nastínila celkovou

situaci panující (nejen) v českém jezdectví. Většina
pořadatelů připravuje své závody s citem pro tradi-
ci a se správným koňařským přesvědčením. Berou
jako svou čest, aby jezdci odjížděli domů spokoje-

V dnešním příspěvku zazní názor Kateřiny
Hanušové. Tato jezdkyně (viz foto), chovatelka
a v neposlední řadě televizní komentátorka
jezdeckých přenosů české verze Eurosportu,
se ve svém příspěvku opírá nejenom o osobní
zkušenost, ale i o znalost poměrů v jezdecky
vyspělém prostředí západní Evropy. Právě ona
je autorkou diskuzního příspěvku na téma re-
gulace startovného, který podpořila Konferen-
ce ČJF.
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ní s průběhem celé akce. Stačí jim, když se zaplatí výdaje a vděčně přijmou
nějaký ten tisíc navíc, který stejně investují do přípravy dalšího ročníku. Zapa-
dají tak do výše zmíněného koloběhu celého systému. Je smutné, že se do té-
to společnosti prodírají tací, kterým tradice našeho sportu nic neříkají a kteří
své závody pořádají „na přísně ekonomické bázi" s cílem vyrazit z akce maxi-
mum, bez ohledu na koně, jejich chovatele, majitele a jezdce. Není divu, před
deseti lety někteří z nich ani nevěděli, jak sportovní kůň vypadá. V jezdeckém
sportu se pohybuji téměř čtvrt století, prošla jsem dobou předrevoluční, přelo-
movou i tou současnou a v žádné z nich se člověk neobejde bez práce, odří-
kání a neutuchajícího nadšení pro koně, ať už v jezdectví kráčí jakýmkoli smě-
rem. Kdo podobné nadšení postrádá, asi by si měl pro své podnikání vybrat ji-
ný obor. (mezititulky vložené redakcí) 

Příspěvek Kateřiny Hanušové zaznívá právě včas. V konfrontaci s po-
hledem Ladislava Krulicha symbolizuje nejenom názorový střet mezi
jezdci a pořadateli, ale především ideovou rozdílnost odlišných skupin
naši současné jezdecké společnosti. Pokud bychom měli tyto skupiny
charakterizovat tak na jedné straně prezentují své názory koňaři opírají-
cí se o své mnohaleté zkušenosti z výrazně skromnějších časů. Na dru-
hé straně stále mohutnější část jezdecké společnosti již není touto mi-
nulostí zatížena a vnáší do jezdectví „moderní” pohledy současného
marketinku i všech dalších trendů přítomnosti. Ty v mnohých aspektech
první skupině nevadí a často je vnímá pozitivně. Občas si však její čle-
nové nejsou zcela jisti. Jistě je nejistá ovšem i skupina novodobých ko-
ňařů a tak zákonitě dochází k názorovým rozdílům, které jen umocňují
společné tápání. Jezdectví se může pouze utěšovat skutečností, že bez-
radnost a ideová vyprázdněnost je momentálně vlastní celé naší sou-
časné společnosti.Výhodou té jezdecké společnosti je alespoň jeden ne-
zpochybnitelný pilíř. Tím je, nebo by alespoň měla být, láska a obdiv ke
koním. Cyril Neumann

Foto Š. Bělohlavová

Foto K. Návojová

Po krátké nemoci zemřel ve vě-
ku 88 let ve Staré Boleslavi 1. srp-
na pan Oldřich Semerád. Dlouhý
jezdecký život umožnil Oldřichu
Semerádovi zažít i vojenskou
službu u slavného Jezdeckého
pluku knížete Václava ve starobo-
leslavských kasárnách a násled-
ně pak jezdecký kurs pro důstoj-
níky v Hranicích. V roce 1954 za-
ložil jezdecký klub ve Staré Bole-
slavi, jehož byl i dlouholetým
předsedou. Z té doby je i jeho nej-
slavnější kůň JARIN, se kterým
byl stříbrný na československém
mistrovství ve všestrannosti v ro-
ce 1960, a který byl i náhradním
koněm pro Františka Hrůzika na
OH v Římě. Vitalitu Oldřicha Se-
meráda dokládá skutečnost, že
do posledních dní pravidelně nav-
štěvoval stáje ve Staré Boleslavi
a donedávna i sedal na koně. Po-
slední rozloučení s Oldřichem Se-
merádem proběhlo 5. srpna
v Brandýse nad Labem.

Voltiž před ME
Ve francouzském Le Mans se

ve dnech 16.-21. srpna koná ev-
ropský šampionát seniorů a junio-
rů ve voltiži. ČR zde bude repre-
zentovat: ženy - Marg. Urbanová,
Nelly Mikesková, Jana Wolfová,
muži - Lukáš Klouda, Pas de De-
ux - Nikol Mikysková a Ver. Nová-
ková, juniorky - Mich. Hanová,
Martina Vajdová, Eliška Kociánová
a Ivana Kloselová, junioři - Denis
Balaštík, Marek Hablovič a junior-
ský tým Albertovce.

Předšampionátovou přípravu
absolvovali čeští voltižéři při červ-
nových závodech ve Stadl Pauře
(2.-5.6.) a při CVI** Pezinok (16.-
19.6.). Úspěšní byli především na
Slovensku, kde získali prvenství
v juniorských skupinách i soutěži
dvojic reprezentanti Albertovce
(vždy lonžér Ladislav Menšík). Tři-
krát stříbro vybojovali jezdci Zlín-
ské oblasti z Tlumačova (foto
s předsedou oblasti ing. Josefem
Balaštíkem). Ti byli druzí v soutěži
skupin, jednotlivců juniorů  - Mi-
chaela Hánová (lonž. Pavlína
Schillerová) a mezi seniory - Lu-
káš Klouda (lonž. Dana Trčková).
O bronzové  medaile se postarali
zástupci z TJ Slovan Frenštát p.R.
v kategorii Pas-de-Deux Eliška
Kociánová s Veronikou Schonwal-
dovou (lonž. Ondřej Svoboda).
Třetí byl i juniorský muž z TJ voltiž
Tlumačov Denis Balaštík  (lonž.
Pavlína Schillerová) a také senior-
ská skupina z TJJ LUCKY Drásov
(lonž. Petra Cinerová).

V Janově u Litomyšle se 23. července konalo Janovské derby. Na tra-
ti dlouhé 1000 m s pevnými překážkami do 90 cm a shoditelnými do
100 cm se vydalo 10 dvojic. Nejlépe si vedla Jana Pecháčková na 
ESKAMOTER z SK Speranza.

Ve dnech 8 - 10. srpna se na Mělníku konal Prázdninový pony festival.
První den patřil drezurním jezdcům, na které čekala dvoukolová sou-
těž P4 a P5. Těsného vítězství dosáhla (zleva) Denisa Vegrichtová na
GILLETTE (63%) před Alžbětou Vyštajnovou na DOLLOM MOON-
LIGHT (JK Darex) a Annou Ludvíčkou na GRENADIER (JS Řitka).
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V Nebanicích se ve dnech 29.-
31. července konal 1. šampionát
jezdců GP. Ten se jel v rámci kvali-
fikace ČDP a oblastní-
ho šampionátu Karlo-
varské oblasti.

Prvním Šampionem
jezdců GP se stal Ale-
xander Onoprienko
(UFO 2) z JSK Varta
Aleko Miročkovice.
Účast byla veliká, dora-
zili i jezdci z Bavorska.
Jezdit se muselo na
dvou obdélnících a di-
váci viděli v průběhu
dvou dní 245 startů!
Největším nepřítelem
bylo počasí. Celou so-
botu a neděli museli zá-
vodníci odolávat vytrva-
lému dešti.

Oblastí přeborníci
byli vyhodnoceni v ka-
tegoriiích: jezdci na po-
ny - Tereza Markusková
- LIMETREE ARA-
CORN (Sportovní stáj
Donthová K. Vary), děti
- Sára Kubrychtová  -
LAWRENCE (Farma
Lentur K.Vary), junioři -
Tereza Hüttnerová -
ST.NORBERT (Cesta

První šampionát jezdců GP
ke koním Nejdek), mladí jezdci -
Martina Benešová  -  LORD (Len-
tur K.Vary).

Prvním šampionem jezdců GP se stal v Neba-
nicích Alexander Onoprienko před Alenou Zeu-
sovou, Stanislavou Knitlovou, Vandou Bělinovou
a Ilonou Gillernovou
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