
IS  SUI 80.11/0.63, 4.
Carsten-Otto Nagel -
CORRADINA GER
80.24/0.69, 5. Kevin
Staut - SILVANA DE HUS FRA 80.43/0.79, 6. Billy
Twomey - TINKA'S SERENADE  IRL 80.76/0.95.

V družstvech se po honebním skákání ujali ve-
dení Francouzi s celkovým počtem 2,95 bodu, dru-
zí Němci měli 4,41 a třetí Švédové 6,74. Na čtvrtém
místě byli Holanďané - 7,42, Britové nasbírali 9,46
a šestí Belgičané 9,78. Všichni však věděli, že je to
jen začátek a že to bude ještě hodně těžké.

Jiří Luža se ctí
Na čtvrtek připravil Santiago Vareles hodně ná-

ročnou prověrku. Překážky dosahovaly 160 cm,
oxery byly široké 170 a takřka nepřekonatelný vod-
ní příkop 410 cm. Bez chyby mohli tento parkur

Skokoví jezdci se
dočkali evropského
šampionátu v parku
Club de Campo Villa de
Madrid ve dnech 14. do
18. září.

V soutěži družstev
se utkalo šestnáct ná-
rodních týmů a na star-
tu se představilo cel-
kem šedesátsedm
jezdců. Autorem kurzů
byl španělský stavitel
Santiago Vareles.

Češi na startu
Začínalo se ve středu honebním skákáním do

150 cm. Parkur byl sice dost technický (v jedné pa-
sáži byla i riskantnější kratší varianta), ale pro val-
nou většinu jezdců evropské špičky poměrně snad-
ný. Bez chyby se přes něj dostalo třicetjedna koní
a dvanáct jich shodilo jen jednu překážku. Jenom
posledních jedenáct jezdců výsledkové listiny udě-
lalo víc než dvě chyby. Kromě jednoho Rakušana
a jedné Švýcarky mezi nimi byli všichni čtyři Polá-
ci, Maďar, Lichtenštejnec, jediný slovenský repre-
zentant a bohužel i oba naši.

Ten lepší z nich byl Jiří Luža v sedle tmavého
hnědáka RONALDO S (Burggraaf). Po slibném za-
čátku měl v cíli čas o čtrnáct vteřin pomalejší než
vítězný jezdec a k tomu mu ještě přibylo dalších
dvanáct sekund za tři pobořené překážky. Ani Zuz-
ka Zelinková nebude na své první vystoupení na
ME ráda vzpomínat. Jejího subtilního ryzáka LU-
KA’S NINJA (Ganimed) tento parkur nezastihl
v právě nejlepším rozpoložení a tak naše repre-
zentantka po mnoha chybách raději vzdala.

Velký boj se však odehrával na špici tabulky.
Dlouho vedl britský veterán Nick Skelton se skvě-
lým 10letým holštýnem CARLO (Contender), který
proběhl kurzem za 80,94 sec. Překonal ho jeden
z posledních vítězů Světového poháru Švýcar Beat
Mändli s neméně dobrým 11letým oldenburským
valachem LOUIS (Lord Pezi), s časem téměř o se-
kundu rychlejším - 80,11. Mezi ně se postupně vklí-
nili Portugalka Luciana Diniz s běloušem WIN-
NINGMOOD (Parco) - 80,82, obhájce evropského
titulu Kevin Staut s 12letou SILVANA DE HUS (Cor-
land) - 80,43, Carsten-Otto Nagel s bělkou COR-
RADINA (Corrado) - 80.24 a v Německu působící Ir
Billy Twomey s obratnou TINKA’S SERENADE
(Tinka’s Boy) - 80,76. Těsně před koncem ale všem
vypálil rybník Francouz Olivier Guilion s 12letým
hnědákem LORD DE THEIZE (Donald Rouge II),
který prolétl parkurem v neuvěřitelném čase 78,85
sec. Na překvapivém druhém místě skončil posled-
ní jezdec soutěže Rakušan Stefan Eder s bílým
hřebcem CHILLI VAN DIJK (Champion du Lys) -
79,93.

Výsledné časy byly přepočteny na trestné body
a tak bylo stanoveno počáteční pořadí v šampioná-
tu. Bodové rozdíly byly minimální. V jedné chybě
bylo dvacet osm jezdců a ve dvou chybách čtyřicet
osm. Pořadí jednotlivců: 1. Olivier Guillon - LORD
DE THEIZE  FRA 78.85/0, 2. Stefan Eder - CHILLI
VAN DIJK  AUS 79.93/0.54, 3. Beat Mandli - LOU-
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Dvakrát 
o medaile

Reportáž z MČR 
ve spřežení v Bolehošti 
a z MČR ve všestrannosti 
v Lošticích

Cáchy 
virtuálně

Pořadatelé světově 
proslulých závodů 
v Cáchách nabízejí 
na svých stránkách 
senzační virtuální prohlídku.

Madrid patřil Bengtssonovi

(Pokračování na str. 4)
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Inzerce

První krůček
Dlouho očekávaná informace dorazila

z irského Ballindenisk. Jaroslav Hatla na
WESTWINDS EL DIVO zde v konkurenci
44 dvojic obsadil na CIC*** 6. místo. Po dre-
zuře s 68%, bez chyb na překážkách v kro-
su (13,6 bodu za čas), ale bohužel dvou
chybách na parkuru, získal náš hlavní adept
na OH v Londýně prvních 30 bodů do olym-
pijského žebříčku. Tento bodový zisk ho rá-
zem posadil na cca 90. místo olympijské kva-
lifikace. Pro postup na OH je nutné umístění
okolo 25. místa a k tomu je momentálně nut-
ných minimálně 110 bodů.

Naštěstí sezóna v Evropě ještě nekončí
a nyní je pro EL DIVO naplánován start na
CIC*** v Cameri Novara v Itálii (21.-23.10.).
V Irsku se Hatlovi dařilo i na SECOND SU-
PREME, který byl druhý v CIC**. Kompletní
výsledky naleznete na 
www.eventingireland.com

Léto je definitivně za námi a tečku za ním udělal nejenom klimaticky,
ale i sportovně víkend 17.-18. září. Na domácích kolbištích probíhaly po-
slední národní šampionáty, ale pozornost světa byla soustředěna do
Madridu, kde se konal Evropský šampionát ve skákání.

Foto Kit Houghton/FEI

První zlato pro Švédsko vybojoval v 54leté
historii ME v Madridu Rolf-Goran Bengtsson
na NINJA LA SILLA



Letošní finále šestého ročníku Českého dre-
zurního poháru (9.-11. září) mělo příjemnou di-
váckou kulisu možná i vzhledem k mimořádně
pěknému počasí. To ovšem nebylo příjemné ko-
ním a především v sobotu bylo skutečně vedro.
Řada koní již začala vyměňovat srst a tak někte-
ří působili na obdélníku poněkud matně.

Vyrovnané výkony v Top Ten Cup ve všech třech
kolech podala Karolina Žižková s DARWIN (TJ Žiž-
ka Praha) a Adéla Neumannová na EDDIE 1 (Zá-
jezd). V tomto finále skončily na 1. a 2. místě. LUIS
LASALLE Mgr. Hany Vašáryové (Stáj Pelikán) si
druhým místem v závěrečné volné sestavě vybojo-
val celkově bronz. Třetímu z MČR Michalovi Ryn-
dákovi na BLACK 2 (Jízdárna Žeravíková) se ne-
vydařilo 1. kolo, takže skončil celkově čtvrtý.

V této kategorii omluvila Martina Opočenská
kvalifikovaného RAPSTERN. Tato dvojice se do
Top Ten finále kvalifikovala v úlohách St. Georg
a jezdkyně nechtěla ještě startovat v úrovni IM I.

V Novice Cup zaslouženě zvítězil staroklad-
rubský SACRAMOSO se Zdenkou Skipovou
(Skrip Dobročkovice) před Romanem Braven-
cem s DR. SHIWAGO (Stáj Kentaur) a třetí letos
stále se zlepšující Karolínou Šimáčkovou na CA-
RUSO V (Agro Cheb Nebanice)

V této kategorii za omluvenou WAYOMU na-
stoupila další kvalifikovaná Barbora Dvorníková
s WHY NOT (JK EPONA PRAHA), která nako-
nec skončila na slušném šestém místě.

Diskuse se v kuloárech vedly především o ter-
mínovém nahuštění tří důležitých střetnutí Chal-
lenge Cup, KMK a Finále ČDP. Závěr léta byl sku-
tečně pro drezurní jezdce hektický, ale manažer-
ka drezurní komise se hájila skutečností, že ter-
míny soutěží je jen velmi obtížné ovlivnit. Chal-
lenge Cup vybírá FEI, finále KMK chovatelé a finá-
le ČDP bylo ve svém tradičním termínu. V přeplně-
ném kalendáři se jen obtížně hledají optimální ře-
šení. Na naší otázku jak hodnotí celkovou úroveň fi-
nále MUDr. Helena Žižková řekla: „Zastavím se
pouze u těch nejlépe hodnocených. Bez ohledu, že
vítězka je moje dcera myslím, že DARWIN ukazu-
je, že i průměrný kůň je schopen velmi slušných vý-
konů. Standard podává i EDIE, ale stejně jako
DARWIN se pravděpodobně i on potýkal s nečeka-
ným vedrem. LUIS LASALLE Hany Vašáryové za-
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Šesté finále ČDP

znamenal velmi slušný pokrok. V Novice Cup vy-
hrál příslušník starokladrubského plemene a je nut-
né říci, že zcela zaslouženě. Jeho hlavní předností
je ukázněný projev se slušnými chody, který uka-
zuje jeho pracovitost a poslušnost.”

„Vzkaz” namíchnul
Nad budoucností Českého drezurního poháru

však visí otazník. Hlavní organizátor celoroční
seriálové soutěže ing. Jan Žižka nám sdělil:
„Ano, je to pravda. Myslím, že šest ročníků stači-

lo. K tomu se přidružuje absence hlavního spon-
zora ekonomicky dost náročné akce. A i to, že
pořadatelský kolektiv je nevelký a stárne, je na
misce vah. Posledním rozhodujícím momentem
v úvahách jak dál bylo nedělní ráno při Finále
ČDP 2011. Ten, kdo viděl onen „vzkaz" na pečli-
vě upravené ploše drezurního obdélníku se zdě-
sil. Nás, kteří závody připravujeme a zajišťuje-
me, to urazilo, a tak ani není divu, že mě „ze-
vnitř" nikdo výrazně nepřemlouvá - a ani bych se
nenechal. Je to zcela jisté: Český drezurní pohár
pořádaný TJ Žižka Praha ukončil svoji existenci
svým šestým ročníkem v roce 2011."

Tomu kdo neví, jaký „vzkaz” má Jan Žiž-
ka na mysli, slibujeme vysvětlení příště.

CDI-W Wroclaw
Naše nejlepší drezur-

ní dvojice Ema Jančářo-
vá a ATHOS se v letošní
sezóně rozhodla pro
úroveň GP a po startu
při CDI v Brně jasně de-
klarovala, že se již ne-
hodlá vrátit zpět do IM I.
I proto chyběla tato jezd-
kyně na národním šam-
pionátu a letní měsíce
patřily přípravě na pod-
zimní sezónu. Tu zaháji-
la při CDI-W v polské
Wroclawi ve stejném ter-
mínu jako se konalo fi-
nále ČDP ve dnech 9. -
11. září. Na dotaz jak by-
la Ema Jančářová se

svými výkony spokojena i na to, jak probíhala její let-
ní příprava, jsme se dozvěděli: „CDI-W,J,Y Wroclaw
je již řadu let jednou z mých oblíbených reprezentač-
ních destinací. Poprvé jsem se tu však ocitla na star-
tu Grand Prix, navíc v těžké konkurenci.

Na startu s Kittelem
Letos byla na startu řada jezdců evropské Top

padesátky, jako např. novopečený bronzový evrop-
ský medailista Patrik Kittel, či další švédská repre-
zentantka a finalistku SP Tinne Wilhelmsson-Silf-
vén, reprezentace Holandska, Německa i exotičtěj-
ších zemí a k tomu kompletní polský tým. Jezdci tak
složili celkem 29členné startovní pole Grand Prix.

V zahajovací soutěži s 18 startujícími IM II jsme se
s Athosem dopustili dvou lehčích chyb v přeskocích
a s 62,685% získali 9. příčku. Jeden z našich nejlep-
ších společných výkonů pak byla sobotní hlavní sou-
těž GP, kde jsme po jízdě bez zásadních chyb skonči-
li s 63,000% osmnáctí a kvalifikovali se tak do neděl-
ního finále. Loňský vítěz CDI-W Brno Holanďan Aat
van Essen (PREMIER) zaujal „až" dvanáctou příčku,
což dokládá skutečně velmi silné startovní pole. Hod-
nocení 65,5% od australské 5* rozhodčí Mary Seefri-
ed by v minulých letech znamenalo splnění olympijské
kvalifikaci. V současných podmínkách ale musí celko-
vý výsledek přesahovat 64%, což se mi nepodařilo.
Přispěl k tomu i polský rozhodčí Slawomir Pietrzak,
který můj výkon ohodnotil pouhými 60%.

Pro účast v nedělním GP Special jsem se rozhod-
la především pro zisk bodů do světového žebříčku.
V úloze se ale projevila únava z náročné soboty a po-
dařilo se nám nasekat řadu chyb. Následkem byla
8. příčka a 61,583%. Přesto mě potěšil komentář slo-
vinské rozhodčí: „Pěkné plynulé, jste na správné ces-
tě, chyby mě mrzí, ale příště bude určitě lépe!" To je
velmi povzbudivé.

Co se týče letní přípravy, tak srpen jsem strávila
treninkem nejprve pod vedením Arthura Kottase na
brněnské klinice a dále pak v Německu u Michaela
Deterse.

Ještě do Maďarska a Slovinska
Závody ve Wroclavi byly jako obvykle příjemné s kva-

litním zázemím a s obdélníkem s dobrým povrchem. Le-
tos navíc vyšlo počasí. Na tradiční technické nedostatky
(různé počty dvojic na startkách a výsledkovkách, ob-
délník se upravoval pouze mezi soutěžemi, či nestan-
dardní losování GP) jsme si již tak trochu zvykli.

Nyní bych chtěla startovat na mezinárodních závo-
dech CDI3*v maďarském Fot (23.-25. 9.), dále pak na
světovém poháru v Kaposváru (7.-9. 10.) a na  CDI3*
ve slovinské Celje (13.-16.10.). Zde s největší pravdě-
podobností sezonu zakončíme. Potom Athose čeká
kratší pauza a opět soustředění v Německu.”

Pět dní v Hořovicích
Skokový pohár České pojišťovny dospěl ke

svému závěru. Tento týden se v Hořovicích ko-
ná poslední kolo a v neděli finále s výměnou
koní. Díky Amateur Tour byl obtížnostní vějíř
soutěží natolik rozevřen, že pořadatelé v letoš-
ním roce čelili skutečným záplavám startují-
cích. Tento trend ale bezkonkurenčně vy-
vrcholil právě v Hořovicích, kde pořadate-
lé přijali tolik přihlášek, že dvě nejlehčí
soutěže -Z- a dvouf. sk. 110/115 cm se
120 starty byly nakonec přesunuty již na
středu 21. září.

Ve Frenštátě Jandourek
Při předposledním kole SP, které se kona-

lo 9. - 11. září ve Frenštátě p.R., byl prvním
vrcholem Memoriál Zdeňka Fialky (-ST**-),
který vyhrál po rozeskakování 9 dvojic os-
travský Marek Hentšel na SANDINO.

Samotnou Velkou cenu (-ST**-) pak ab-
solvovalo 12 dvojic bez chyby. Ve finále byly
nuly tři a nejrychlejším časem zvítězil Ludvík
Jandourek na CASIO Karsit (Stáj Karsit)
před opavským Jiřím Hruškou na RADEK
a Barborou Tomanovou s KOHEN (Dance
and Jump).

Čtyři do finále
Před posledním kolem v Hořovicích se

tak do pohárového čela dostal Jiří Hruška.
Společně s ním jsou pak v průběžném po-
řadí mezi nejlepšími čtyřmi i Jiří Skřivan,
Ludvík Jandourek a Aleš Opatrný. Za touto
čtveřicí jsou ještě s teoretickou nadějí na
postup Sergej Motygin a Barbora Tomano-
vá. K tomu by však museli v závěrečném ko-
le zvítězit a Aleš Opatrný nezískat ani bod.
Spíše to tedy vypadá, že o finálové čtveřici
je rozhodnuto.

Dance & Jump Czech Junior Cup
Rozhodnuto je i o většině z dvacítky startujících

ve finále juniorského seriálu, který po deseti kolech
s velkou převahou vede Jan Zwinger a Barbora To-
manová. Kompletní přehledy na 
www,ceskyskokovypohar.cz 

Šesté finále ČDP v kategorii Top Ten Cup vyhrála
Karolína Žižková na DARWIN (TJ Žižka Praha)

Desátým vítězem SP ČP se ve Frenštátě stal Ludvík
Jandourek na CASIO Karsit

Foto J. Gebauer
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V Bolehošti o kočárové medaile

Foto J. Pavel

Jeden z posledních národních šampionátů ro-
ku 2011 se konal 16. -18. září a o medaile ve vý-
chodočeské obci Bolehošť-Lipiny bojovala ve
všech kategoriích spřežení.

Zájem o start na MČR byl velký a k soutěžím se
přihlásilo celkem 45 spřežení. Některá z nich však
nemohla pro nesplnění kvalifikace bojovat o mistrov-
ské tituly a soupeřili tak v otevřených soutěžích. Po-
časí měli pořadatelé přímo objednané a přes nepříz-
nivou předpověď na Lipiny během závodů nespadla
jediná kapka.

Drezura pro favority
Páteční zahajovací soutěže

patřily klasicky drezuře. Dvoj-
spřeží pony se zúčastnila celkem
čtyři spřežení. Vítězkou drezury
se stala Monika Pospíšilová
(62,59 tr. b.).

V jednospřeží bojovalo o mist-
rovské kovy 13 spřežení, v otev-
řené soutěži celkem 19. Nejlépe
hodnocenou úlohu předvedl Jan
Exnar (47,49).

Soutěže párů se účastnilo cel-
kem 16 závodníků, z toho čtyři
spřežení pouze v otevřené sou-
těži. První pozici zaujal po drezu-
ře Josef Hrouda (47,10).

Čtyři české zástupce v kate-
gorii čtyřek doplnili dva jezdci
z Rakouska. Po drezurní úloze
se vedení ujal faviorizovaný Jiří
Nesvačil sen. (49,54).

Karamboly v terénu
Pro sobotní maraton připravili

pořadatelé jednu zbrusu novou
překážku a celý maraton byl kon-
cipován velmi technicky a dobře
prověřil připravenost koní a jezd-
ců. Diváci byli svědky i několika
karambolů.

Alexandr Soukup, který si ce-
lou letošní sezónu ve svém kalendáři podtrhává jako
smolnou, se nevyhnul kolizi ani tentokrát. Ve čtvrté
překážce mu u kočáru upadlo kolo. Nebyl v tom
ovšem sám. Radek Nesvačil se v páté překážce pře-
vrátil a začínajícímu jezdci Pavlu Hyblerovi prasklo li-
stové pero již na klusovce.

V kategorii pony si s maratonem nejlépe poradil
Tomáš Palán. V jedničkách opět exceloval Jan Ex-
nar. Párový maraton ovládl Ladislav Jirgala a ve čtyř-
kách zářil Petr Vozáb.

Jediná Pospíšilová
Stavitelem trati byl Jaroslav Kosař. Celou sou-

těž završil nedělním náročným parkurem. Ze
všech nejlépe si s ním poradila Monika Pospíšilo-

vá (Boharyně), která jako jediná ze všech soutě-
žící projela kurz bez penalizace. V kategorii páro-
vých pony si tak zajistila zlatou medaili. Stříbro si
vybojoval Tomáš Palán (Mor. Krumlov) a bronz si
stabilním výkonem zajistil Pavel Drbohlav (Pame-
la Bylany).

V jedničkách byla závěrečná disciplína formalitou
pouze pro Jana Exnara (Favory Benice), jenž nastu-
poval po dvou dnech s enormním náskokem a na-
prosto zaslouženě ve své kategorii zvítězil. Libor
Kůrka (3K Přední Lhota) si velmi dobrým parkurem
polepšil na celkovou stříbrnou pozici, ze které sesa-

Dvojspřežní sříbro si z MČR 2011 odvezl Tomáš Barták (Nahoruby)

dil Alenu Brixovou (JK Sobotka), na niž „zbyla" bron-
zová medaile.

V párech byla atmosféra rovněž velmi napínavá,
jelikož po chybách na parkuru se z dosavadního ve-
doucího místa propadl až na třetí Jiří Nesvačil ml.
Druhou mistrovskou příčku získal Tomáš Barták
a kov nejcennější si z Lipin odvezl Josef Hrouda.

Vozáb opět zlatý
Zlato v královské disciplíně pro rok 2011 putuje

zásluhou Petra Vozába do Kladrub. Jiří Nesvačil st.
z Favory Team Benice se tentokrát musel spokojit  se
stříbrem a bronz do Robous u Jičína odvezl Zdeněk
Jirásek. Sezóna spřežení tak v podstatě skončila.

Jaroslav Pavel

Foto J. Pavel

Dvojnásobný medailový hattrick se letos podařil
Viktorii Theimerové (TUBLATANKA - JK Amír).
Z Loštic si odvezla již potřetí titul mistra ČR ve
všestrannosti. Letošní zlato pak bylo, po zducho-
vickém zlatu ve skocích a bronzu v drezuře, již tře-
tí medailí roku 2011. Gratulujeme!

Podzimní mistrovství
Ve dnech 16. - 18. září se v zámeckém parku

v Lošticích - Žadlovicích konalo VIII. Podzimní milita-
ry, v rámci kterého se jelo MČR ve všestrannosti ka-
tegorií pony P (děti 10-12 let), pony ZK (děti 13-16
let), dětí a ml. jezdců .

Nejmladších dětí na pony bylo devět a po drezu-
ře se vedení ujala Alžběta Vyštajnová na DOLLOM
MOONLIGHT (JK Darex). Starších dětí na pony by-
lo 12 a zde byly po drezuře první hned dvě jezdky-
ně Barbora Kamírová s PRINCESS AIDA (JK Boro-
vá) a Šárka Votavová s LIPTON KITE( J+J Votava).

Dětí bylo osm a nejlepší úlohu předvedla opět
Barbora Kamírová tentokrát na LIPTON SINAJ.
A konečně mladých jezdců startovalo letos na MČR
deset a v drezuře se nejvíce líbila Dominika Moudrá
s LUTINO (Stáj Moudrý).

Terénní zkoušky v Lošticích bývají technické a tra-
tě patří k obtížnějším. I proto zamíchal cross pořa-
dím skoro ve všech kategoriích. V Pony P se do ve-
dení dostala Viktorka Theimerová na TUBLATANKA.
V Pony ZK zajistily obě vedoucí jezdkyně neuvěři-
telnou situaci. Bára Kamírová i Šárka Votavová jely
čistě a dokonce protly cílovou  čáru ve stejném ča-
se a i po terénu byly na současné 1. příčce.

Mezi dětmi se po crossu vedení ujala Lenka Kočí
na PARIS (JK Caballo Křelov). Úplně jinak bylo vše
po terénu ml. jezdců. Do čela se dostaly favoritky
Veronika Příhodová s IMPOSANT RULES (JK Pam)
před sestrou Lucií (EXOTIKA) a Barborou Žáčkovou
na FREY (JK Pecínov).

Ani jeden kluk s medailí
Závěrečný parkur u pony již jen potvrdil  výsledky

po crossech. Mistryní v kategorii Pony P se stala
Viktorie Theimerová (TUBLATANKA) před Vendulou
Rokytovou na CIT (Pony klub Olešnice) a Vladimí-
rou Pechanovou s BORKA 1 (JK Pastviny).

Zlato mezi staršími dětmi na pony patří díky pev-
ným nervům a čistému parkuru Barboře Kamírové
a PRINCESS AIDA. Jedna chyba odsunula na
stříbrnou příčku Šárku Otavovou - LIPTON KITE
a bronz si odnesla Diana Kochlefflová s OLYMPIA
BENY (JS Alfa).

Soutěž dětí ovládla Lenka Kočí - PARIS 3. Šerpu
za druhé místo získala opět Šárka Otavová tentokrát
s BEYLEY (Stáj J+J Votava) a třetí místo Marie Dvo-
řáková a VIKTORIE 5 (JK Neveklov).

Mezi mladými jezdci se po závěrečném čistém
parkuru stala mistryní Lucie Příhodová na EXOTI-
KA. Nulu měla i Barbora Žáčková s FREY a ta zna-
menala stříbro. Po dvou chybách se na bronzovou
příčku propadla Veronika Příhodová - IMPOSANT
RULLES

Na programu VIII. podzimního military byla i sou-
těž CNC* (10 start.) kde zvítězila Renata Marková
na TERCIGA (SZEŠ Lanškroun) a soutěž -L-
(11 start.), kde se radoval Antonín Vrtek s BEAUTY
(JK Horní Heřmanice). Simona HeidenreichováStaronovým mistrem ČR se v Lipinách stal Petr Vozáb z NH v Kladrubech n.Labem

Foto Z. Šedá



Britové. Znovu úžasný byl Nick
Skelton s CARLO. Podpořil ho
také Guy Williams s 11letým TI-
TUS (Kanjer), který inkasoval
jen jeden bod. Rozhodovali tře-
tí jezdci. Nizozemský prapor ješ-
tě pozdvihl Gerco Schröder,
který byl s 12letým EUROCOM-
MERCE NEW ORLEANS opět
bez chyby. Jenže Janne-Friede-
rike Meyer se rtuťovitým CEL-
LAGON LAMBRASKO zaváha-
la jen jednou a Němci už mohli
slavit.

Stříbrnou medaili pro Francii
zajistil skvělou jízdou Kevin
Staut a britské naděje na třetí
místo podpořil jednou chybou
Ben Maher s vraníkem TRIPP-
LE X III. Aby Holanďané získali
alespoň bronzovou medaili, ne-
směl Jeroen Dubbledam s BMC
VAN GRUNSVEN SIMON udě-
lat víc jen než jednu chybu. To
se však nepodařilo. Olympijský
vítěz ze Sydney nejenže nedo-
skočil vodu, ale udělal i chybu
ve dvojskoku a Holandsko skon-
čilo čtvrté. Německý triumf dovr-
šil nádherným bezchybným par-
kurem i Ludger Beerbaum
s ryzkou GOTHA FRH.

Německo po sedmé
Vítězství našich západních

sousedů je o to cennější, že jim
z nominace pro zranění vypadli
Ahlmannův TALOUBET Z a na
poslední chvíli i Ehningův PLOT
BLUE. Od roku 1975, kdy se za-
čalo soutěžit o týmové medaile,
je to německá sedmá zlatá a Ludger Beerbaum se
ve své bohaté kariéře podílel na čtyřech. Na stup-
ních vítězů stály shodou okolností stejné týmy jako
na nedávném ME ve všestrannosti v Luhmühlenu.

Pořadí v soutěži družstev: ZLATO: Němec-
ko 10.41; STŘÍBRO: Francie 15.95; BRONZ:
Velká Británie 22.46; 4. Nizozemsko 23.42; 5.
Švédsko 34.73; 6. Švýcarsko 40.66; 7. Belgie
41.78; 8. Španělsko 46.53; 9. Irsko 54.12.

Holanďané, Švédové a Švýcaři se tímto vý-
sledkem také kvalifikovali na londýnské OH.

Pořadí jednotlivců před závěrečným dnem: 1.
Carsten-Otto Nagel - CORRADINA 0,69; 2. Nick
Skelton - CARLO 1.04; 3. Gerco Schröder - EU-
ROCOMMERCE NEW ORLEANS 1.54. Tito tři
byli také jediní, kteří dokázali překonat obě kola
Poháru národů bez chyby. 4. Luciana Diniz -
WINNINGMOOD  4.98; 5. Rolf-Göran Bengts-
son - NINJA LA SILLA 5,77; 6. Pénélope Lepre-

vost - MYLORD CARTHAGO* HN
6.55.

Schröder v naději
Velké finále se jezdilo po dni od-

počinku v neděli. Santiago Varola si
připravil dva rozdílné kurzy. Do prv-
ního kola nakonec nastoupilo dvacet
dva jezdců a jezdilo se v obráceném
pořadí. Parkur nebyl tak technický
jako v předchozích kolech, ale i tady
stály náročné řady. Hodně těžká by-
la ta závěrečná na diagonále. Dvoj-
skok, oxer - stacionáta a na šest do-
předu vodní příkop a za ním, sedm
zpátky, stacionáta - oxer. V našich
poměrech nevídané, nemyslitelné.
Krásný parkur předvedl mladý za-
městnanec Ludgera Beerbauma,
Švéd Henrik von Eckermann, který
měl od svého šéfa pro tento šampi-
onát půjčeného jednoho z jeho koní,
jako by živou vodou politého hřebce
COUPE DE COEUR (Calido I).
A nebyl sám. Skvělé parkury před-
vedli Jeroen Dubbeldam, Beat
Mändli, Marko Kutscher i Rolf-
Göran Bengtsson. Velmi pečlivě
a opatrně jel Gerco Schröder a vy-
platilo se mu to. Chybovali však
jezdci na prvních dvou pozicích. Na-
před shodil svůj první skok v šampi-
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(Dokončení ze str. 1)

Madrid patřil...

překonat jen opravdu dobře proježdění koně. Mi-
mořádně obtížná byla řada, oxer, pak dopředu na
šest cvalových skoků vodní příkop a hned pět zpát-
ky na vratkou stacionátu. Tady udělala chybu polo-
vina koní. Hned ale následovala další přetěžká pa-
sáž. Po oblouku 210 široký triplebar a na šest zpát-
ky dvojskok stacionáta - oxer. Končilo se kolmým
skokem nad malou vodou. Ani časový limit nedo-
voloval žádné spekulace.

Zuzka už zůstala doma, ale Jiří Luža se do aré-
ny odvážně pustil. Z našeho pohledu nutno říct, že
se s tím popral se ctí. RONALDO skákal v první
části parkuru jistě a Jiří působil sebevědomě. Chy-
bu udělali na oxeru, závěrečném skoku v trojskoku.
Dokázali skočit i vodní příkop a po něm ze čtyř cva-
lových skoků, obrovským skokem i obávanou staci-
onátu. V následné řadě se jim po triplebaru nepo-
dařilo zkrátit a spadla první část dvojskoku a potom
ještě závěrečná stacionáta. Nestihli ani časový limit
a celkem inkasovali 14 bodů. Nicméně vzhledem
k tomu, že s tak těžkým parkurem ještě nikdy ne-
potkali, to žádná ostuda nebyla. Celkově obsadil Ji-
ří Luža 52. příčku.

V soutěži družstev se na tomto parkuru nejlépe
dařilo Holanďanům z nichž šli tři čistě a to je kata-
pultovalo do vedení. Na druhé příčce se udrželi
Němci, kterým přibylo jen pět bodů, a na třetí spad-
li Francouzi, kteří chybovali všichni a svůj účet za-
tížili o dalších třináct bodů. Včerejšího vítěze Olivi-
era Guiliona stálo jedno shození propad na devá-
tou příčku. Vedení mezi jednotlivci se ujal Carsten-
Otto Nagel, který byl dalším z bezchybných, stejně
jako Billy Twomey, který poskočil na druhé místo
a Nick Skelton, který se držel těsně za ním.

První holandské zklamání
V pátek se pokračovalo znovu na stejném par-

kuru. Po protestech jezdců a domluvě s technic-
kým delegátem bylo vyměněno splývající průčelí
vodního příkopu za tmavší. Místo oprávněných
deseti týmů nastoupilo jenom devět, když Portu-
galci pro zranění jednoho koně odstoupili. Také
jednotlivců nebylo avizovaných padesát, ale je-
nom čtyřicet sedm.

Pozice vedoucího Holandska se začala kymá-
cet, když Eric van der Vleuten s 10letou VDL GRO-
EP UTASCHA SFN (Lux Z) dvakrát zaváhal. Když
pak jeho syn, Maikel van der Vleuten s hřebcem
VDL GROEP VERDI udělal tři chyby, to už bylo zle.
Zvláště, když jejich němečtí konkurenti, Marko
Kutscher s hřebcem CORNET OBOLENSKY (Clin-
ton) i Carsten-Otto Nagel byli stoprocentní. A ne-
jen oni. Vzpamatovali se i Francouzi. Nádherné
parkury předvedli postupně Michel Robert s 13le-
tou KELLEMOI DE PEPITA a Pénélope Leprevost
s MYLORD CARTHAGO* HN. Perfektní byli také

Až v posledním kole přišel o medaili holandský Gerco Schröder
a EUROCOMMERCE NEW ORLEANS (4.)

Foto Kit Houghton/FEI

Bronzovou medaili hodně lidí britské legendě Nicku Skeltonovi (54)
přálo i proto, že se na nejvyšší úroveň vrátil po těžkém zranění páte-
ře, které utrpěl  při pádu z koně v roce 2006. Stihl sice již OH v Hong
Kongu, kde se dostal na RUSSEL až do finále (28.), ale na svoji dal-
ší šampionátovou medaili si musel po úrazu počkat až do Madridu.

onátu, oxer na krátké stěně, doposud suverénní
Nick Skelton a hned po něm se stejné chybě neu-
bránil ani od čtvrtka vedoucí Carsten-Otto Nagel.

Před druhým kolem to znamenalo, že cesta ke
zlatu se otevřela pro Gerco Schrödera - 1,54. Na
druhou příčku spadl Carsten-Otto Nagel - 4.69
a třetí Nick Skelton měl 5,04. Čtvrtý byl Rolf- Göran
Bengtsson s 5,77 a pátý byl Michel Robert se 7,16.

Holandské zklamání podruhé
Ani závěrečný kurz nebyl nijak snadný. Parkur

končil řadou s trojskokem po kterém následovala
stacionáta a závěrečný oxer. Hrůzostrašný pád na
prvním skoku předvedl Eric van der Vleuten, když
UTASCHA odskočila na stacionátou o jeden a půl
cvalového skoku dřív a Eric se v záklonu pokoušel
zabránit nejhoršímu. Vypadalo to hrozně, ale na-
štěstí se oba zvedli a odešli po svých. Ve skvělých
výkonech pokračovali Jeroen Dubbeldam i Henrik
von Eckermann, jediní, kteří přešli obě finálová ko-
la bez chyby. Velmi pozorně jel i Rolf- Göran
Bengtsson, který také nic neshodil, i když za cenu
jednoho bodu za překročení času. Ke své smůle
neudržel čisté konto Nick Skelton, kterému spadl
prostřední oxer v trojskoku a napodobil ho i Car-
sten-Otto Nagel, kterému spadla úvodní stacionáta
této kombinace.

Vítězství leželo na zlatém podnose před Gerco
Schröderem. Mohl si i dovolit luxus jednoho shoze-
ní. Jenže tento bonus si vybral už v polovině par-
kuru a pravá pohroma ho potkala na posledním
skoku. Na závěrečný oxer odskakoval jako mistr
a za ním dopadl mimo stupně vítězů. Stejně jako
v pátek s celým holandským družstvem si tak zno-
vu vypil do dna svůj kalich hořkosti.

Zato Rolf- Göran Bengtsson zářil. Z páté pozice
se nenápadně posunoval až k životnímu triumfu.
Jeho dosavadním největším úspěchem byla stříbr-
ná medaile z OH v Hong-Kongu a bronzová z ME
2001. NINJA LA SILLA byl ve svých šestnácti le-
tech nejstarším koněm tohoto šampionátu. Carsten
- Otto Nagel a CORRADINA obhájili stříbrnou me-
daili z Windsoru a skvělý Nick Skelton s běloušem
CARLO získal bronz. Medaile jim předala bývalá
prezidentka FEI, HRH princezna Dona Pilar de
Borbón.

Výsledek soutěže jednotlivců: ZLATO - Rolf-
Goran Bengtsson - NINJA LA SILLA 6.77;
STŘÍBRO - Carsten-Otto Nagel - CORRADINA
8.69; BRONZ - Nick Skelton - CARLO 9.04; 4.
Gerco Schröder - EUROCOMMERCE NEW OR-
LEANS 9.54; 5. Henrik von Eckermann - COUPE

Foto Kit Houghton/FEI
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DE COEUR 10.24; 6. Jeroen Dubbeldam - BMC VAN GRUNSVEN SI-
MON 10.51; 7. Pénélope Leprevost - MYLORD CARTHAGO 10.55; 8.
Ludger Beerbaum - GOTHA FRH 12.23; 9. Luciana Diniz - WINNING-
MOOD  12.98; 10. Beat Mändli - LOUIS 13.63.

Švédsko chce do Superligy
Na otázku o svých nejbližších plánech odpověděl Rolf - Goran

Bengtsson: „Příští týden je finále FEI Promotional ligy v Barceloně a to
je pro Švédsko velmi důležité. Potřebovali bychom se kvalifikovat pro rok
2012 do FEI Nations Cup. Je to jediná možnost jak soutěžit před olym-
piádou na těch největších konkůrech." Celkové výsledky najdete na:
www.europeanjumping2011.com

České fanoušky celkem potěšil výkon Jiřího Luži na RONALDO S, kte-
rý se ctí překonal první dvě kvalifikace a skončil na 52. místě. Postup do
třetí kvalifikace mu unikl o dvě místa (nejlepších 50).

Foto T. Holcbecher

Seniorské skokové mistrovství Evropy je za námi. Po dlouhých pě-
ti letech (od SJH v Cáchách) byli u šampionátového setkání i čeští
jezdci. Jiří Luža si poprvé ve své kariéře zkusil světovou úroveň
a z tohoto hlediska je nezbytné jeho dvě vystoupení hodnotit. Výsle-
dek zdánlivě zkušenější Zuzany Zelinkové byl výrazně hořčí pilulkou.
Na ČR zbylo 52. místo a určitě jsme v nic víc nedoufali. Madrid tak
potvrdil, že zatímco doma vidíme obrovský nárůst popularity a zdán-
livě i úrovně skokového sportu, ve světové společnosti musí-
me počítat s pouze opatrnými a ojedinělými návštěvami.

Týmové zlato si z Madridu odvezli Němci (zleva Carsten-Otto Nagel,
Marco Kutscher, šéf ekipy Otto Becker, Janne-Frederike Meyer
a Ludger Beerbaum)

Foto Kit Houghton/FEI

Pro ty z Vás, kteří ještě neměli příležitost navštívit stadion v Cáchách, připravili
organizátoři virtuální prohlídku téměř všech prostor prostřednictvím panoramatic-
kých fotografií. Rozhodně stojí za to navštívit stránky www.chioaachen.de a ales-
poň na dálku zažít atmosféru největších závodů světa a prohlédnout si téměř vše.

Doporučujeme!

Foto FEI    

Ve dnech 8.-11. září se v portugalském Vale Sabroso konal evropský šampionát ju-
niorů ve všestrannosti. Z obou zlatých medailí jak v týmové soutěži tak v jednotliv-
cích se radovala Británie. Mistryní Evropy se v konkurenci 52 dvojic stala Zoe Bre-
nan na LATINO K před Kevinem Seignierem s OR DU GENET (FRA) a Davidem Do-
elem na KINGS CROSS (GBR). Za ČR startovala osamocená  Veronika Plucarová
s IKARUS, která ale po 68,1 bodů za drezuru (51.) nedokončila terénní zkoušku.
Kompletní výsledky na www.herdadevalesabroso.pt

Foto FEI    

Na OH v Londýně bude ve všestrannosti startovat jako nejlepší tým Asie a Ti-
chomoří družstvo Japonska. Japonci si postup vybojovali na CCI*** v Blenhei-
mu, které se konalo o víkendu 8.-11. září. O postup se utkaly tři, resp. dva cel-
ky. Nejlepším týmem sice bylo družstvo Nového Zélandu, ale ten má již kvalifi-
kaci zajištěnu ze SJH v Kentucky. Souboj mezi Japonskem a Austrálií dopadl lé-
pe pro Japonce, kteří byli přesvědčivě lepší. Po CCI v Blenheimu tak víme, že
na OH v Londýně budou ve všestrannosti startovat národní týmy: Velké Británie
(hostitel), Kanady, Nového Zélandu, USA, Německa a Belgie (SJH Kentucky),
Francie a Švédsko (ME) a nyní Japonska. Poslední dva stáíty se kvalifikují z Pa-
nAmerických her v mexickém Guadalajara (14.-29. října), kde se o účast na OH
utkají státy Severní, Střední a Jižní Ameriky s výjimkou již kvalifikovaných USA
a Kanady. Vedle těchto 11 zemí však bude moci sestavit tým i země, za kterou
by se v rámci individuální kvalifikace dostali na OH alespoň tři jezdci.
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Soutěžní průmysl ve sporu

Antonín Hausenblas s dragounskou uniformou
svého otce. Podobně krásných relikvií, které jsou
vzpomínkou na jezdecké časy dávno minulé má
Antonín Hausenblas plno.

Jméno s tradicí
Každý současný účastník jezdeckých závodů

v severních Čechách dobře zná rozhodčího
Antonína Hausenblase (1940). Jméno tohoto
dlouholetého člena naší jezdecké společnosti je
spojeno nejenom s rodnými Louny, ale nyní již
i s půvabnou obcí Slavětín. Ta sama stojí za ná-
vštěvu a Antonín Hausenblas je zde správcem
církevnímu areálu. Tomu vévodí impozantní kos-
tel, na jehož stěnách se dochovaly nejrozsáhlej-
ší gotické malby s liturgickou tématikou na na-
šem území.

Již jen pamětníci si ovšem vzpomenou, že je-
ho jméno bylo po mnoho let spojeno i s liberec-
kým jezdectvím, kde působil nejenom v Družbě,
ale později i v TJ Sever Liberec a pamatuje zla-
tou éru jezdecké rodiny Krásů. Pamětníky tak
nepřekvapí, že jedním z jeho učitelů byl legen-
dární Jan (Punťa) Pulkrábek, který na sklonku
svého života v Liberci žil. Při trenérském kursu
v Albertovci v letech 1966 a 1967 se mohl Anto-
nín Hausenblas setkat i s Františkem Lamichem
a mjr. Pitlíkem.

Jezdecká tradice v rodině Hausenblasů však
sahá ještě výrazně hlouběji. Otec Karel, který se
narodil v roce 1899, stihl ještě absolvoval ra-
kousko-uherskou kadetku ve Wiener-Neustadt
a později se stal československým důstojníkem
dragounské posádky v Mostě. Karel Hausenblas
tak byl současníkem a kolegou takových jezdec-
kých osobností jako byli Josef Rabas, Josef Se-
yfried či Rudolf Popler.

Antonína Hausenblase jsme se zeptali, zda by
chtěl jako jeden z velmi aktivních rozhodčích ta-
ké přispět nějakým námětem k diskusi Soutěžní
průmysl ve sporu:

„Myslím, že již bylo téměř vše řečeno. Mně va-
dí především maratonní soutěže s mnoha desít-
kami soutěžících. Při stočlených startovních po-
lích se samotná soutěž již zcela vytratila. Jaký-
koliv systém, který povede k zpřehlednění sou-
těží tak přivítám.

Poněkud více mně však vadí současné vývo-
jové trendy, které se dotýkají samotné podstaty
jezdectví. Z našeho systému se zcela vytratil in-
stitut učitele jízdy. Velmi mě mrzí, když vidím, že
si jezdci ani koně často nevědí rady v základ-
ních věcech a tuším, že není nikdo, kdo by jim
poradil. Mnozí jezdci tak z neznalosti spoléhají
jen na obrovskou kvalitu, pracovitost a vstříc-
nost dnešních koní a tu mylně považují za sa-
mozřejmost.

alismu, která si naše organizace sebou vleče
ještě dlouhá desetiletí po tom, co jsme se ko-
munismu zbavili. Vidím to především v absen-
ci individuálního členství v ČJF. Velmi mě po-
pouzí, že stejně jako za socialismu i po dva-
ceti letech není v naší organizaci vnímána in-
dividualita člena.

Můj otec byl jedním ze zakladatelů Českoslo-
venského jezdeckého spolku, který byl před-
chůdcem Jezdeckého svazu a nyní i ČJF. Osob-
ní členství bylo základním pilířem tohoto spolku
a nevěřím žádným argumentům, které dnes jeho
znovuobnovení zpochybňují. Chtěl bych se dožít
překonání tohoto zbytku bolševizace jezdecké
společnosti, která potlačuje samotnou podstatu
jezdecké noblesy. Tou je především osobní zod-
povědnost každého člena za jezdecký projev
a úctu ke koním.”

Absence individuálního členství 
Pokud bych se měl kriticky dotknout organi-

začních nedostatků ČJF, tak jako ctiteli „sta-
rých časů” mi velmi vadí mnohá rezidua soci-

Finále SP 2014
ve Francii

Finále Světového poháru ve skocích i drezu-
ře 2014 vybojoval Lyon, se kterým soupeřilo
mexické Guadalajara. Generální tajemník FEI
Ingmar De Vos oznámil, že Mexičané potřebují
pro splnění všech podmínek FEI více času a tě-
ší se na jejich případnou kandidaturu pro rok
2015. Lyonské finále se bude konat 16.-20. dub-
na 2014.

Finále v Trojanovicích
Ve dnech 16. - 17. září proběhlo v Trojanovi-

cích odložené finále Moravského šampionátu
mladých koní, které se původně mělo uskutečnit
již koncem července. Tehdy však plány pořada-
telů překazily přívalové deště. Náhradní termín
bohužel zapříčinil zejména ve starších kategori-
ích menší počty účastníků, jelikož někteří dali
přednost účasti na jiných závodech konaných
během stejného víkendu.

V kategorii čtyřletých se o prvenství rozeska-
kovala čtveřice koní a jediným, kdo si udržel čisté
konto až do konce byl Libor Bosák v sedle GA-
LETY 2. Mezi pětiletými k rozeskakování ani do-
jít nemuselo, jelikož bez penalizace páteční i so-
botní kolo absolvoval jen Marek Klus na VÍSKA
RVP. Soutěž pro šestileté hřebce, klisny a vala-
chy se jela na parkurech úrovně -S*- a -S**-, při-
čemž tři dvojice měly po dvou kolech shodně 4
trestné body. O medailové příčky se tedy roze-
skakovaly na nezvýšených překážkách. Janu
Zwingerovi v sedle CASPERA 3 nakonec stačilo
na 1. místo 8 trestných bodů. Ještě slabší výkony
byly k vidění v soutěži sedmiletých, kdy si již
všichni startující nesli bodové zatížení z prvního
kola. Vítězství vybojoval Marek Hentšel na ROD-
RIGO-B se součtem 20 trestných bodů.

J. Malinovský 

Mezi čtyřletými zvítězil v Trojanovicích Libor Bosák
na GALETA 2 (Stáj JLB Komorní Lhotka)

Foto J. Gebauer

Po čtyřech kolech kvalifikací (Ptýrov, Most, Ptýrov, Opřetice) vyvrcholila v neděli 11. září v Ptýrově seri-
álová soutěž Scania Youngster Cup 2011 Malým a Velkým finále. Velké finále (-L**+finále) bylo určeno
dvaceti nejlepším jezdcům z kvalifikací a zvítězila v něm Lucie Říhová (foto) na ATLANTA 15 (JS Bost
Praha) před Michaelem Máchou - CHVÁLA 1 (3K Přední Lhota) a Ondřejem Málkem na CORNILS (Stáj
Málek). Vítězku dekoruje hlavní rozhodčí ing. Jiří Gotvald a rozhodčí MVDr. Marcela Burešová. Kom-
pletní výsledky na www.farmaptyrov.cz
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Cenu za Annu Kukrechtovou přejímal od Jaroslava Martince, Jiřího Fechtnera
a hl. rozhodčí Markéty Šveňkové Jaroslav Kukrecht

Pohár pro zraněnou Annu
V Praze na Císařském ostrově byl v sobotu 17. září zakončen čtvrtým

kolem seriál soutěží pro jezdce na pony O pohár hl. města Prahy, který or-
ganizuje již osm let Sdružení sportovních klubů ve spolupráci s magistrá-
tem hl. města Prahy. O organizaci seriálu se dělí JK JS Ctěnice a JS Cí-
sařský ostrov. První dvě seriálová kola jsou úrovně handicap -L-, druhá
dvě handicap -S-.

V letošním ročníku bodovalo celkem 21 dvojic a již před závěrečným ko-
lem bylo jasné, že hlavní favoritkou na vítězství seriálu je Anna Kukrech-

tová. Ta zvítězila v prv-
ních třech kolech, dva-
krát na JACK 4 a jed-
nou na JURÁŠ. S obě-
ma koňmi tak byla před
čtvrtým kolem jasně ve
vedení. Stíhala ji pouze
Petra Gabryšová na
BERTÍK (JK Český
Dvůr), která by ovšem
pro seriálové prvenství
musela ve 4. kole zvítě-
zit. Anna Kukrechtová ji
to poněkud usnadnila,
protože se pro zranění
nemohla posledního ko-
la zúčastnit.

Petra Gabryšová
však byla v posledním
kole „pouze” sedmá
a tak sice v konečném
hodnocení postoupila,
ale pouze na 2. příčku.

Posledním vítězem
roku 2011 se v Praze
stala Hana Bařtipánová
na SANDY 1 (JK Český
dvůr), která však bodo-
vala poprvé.

Celoročním vítězství
a cenu v hodnotě 12
000,- Kč si odnesla An-
na Kukrechtová na

JACK 4 (20 bodů). Druhá příčka patří Petře Gabryšové s BERTÍK (18 bo-
dů - 7 000,- Kč) a třetí cena putuje opět do JK Equuleus Praha díky Anně
Kukrechtové na JURÁŠ (17 bodů - 4 000,- Kč). Na společném 4. místě ce-
loročního hodnocení skončila Sofie Najmanová (GERA 1) a Annabelle E.
Kraft s GASTON 11 (JK Delta).

Pravidelnou účastnicí seriálu O pohár hl. města Pra-
hy byly svěřenkyně Kat. Vašákové (JK Český dvůr)
mezi které patří i Sofie Najmanová. Ta bodovala cel-
kem se třemi koňmi. V závěrečném kole obsadila
2. (NIGHTBEAUTY - foto) a 4. místo (GERA 1).

Zemský hřebčinec Písek 
nabízí k prodeji

3,5-leté i starší valachy ČT 
po základním

i pokročilejším výcviku. Více na
www.zemskyhrebcinecpisek.cz,

Služby - Nákup a prodej koní.

Ranch El Paso Svojetice u Říčan, 
25 km z centra Prahy nabízí vhodné tréninkové pod-
mínky pro koně westernových i anglických disciplín.
Hala 30x60 m, jízdárna 25x50 m, kruhovka, výběhy,
vyjížďkové terény, krmení podle zásad přirozené
zdravé výživy koní, profesionální a přátelský tým
ošetřovatelů. Vnitřní i venkovní boxy od 6 500,- Kč.

Kontakt: 604 241 469, 
www.ranchelpaso.cz
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Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních 
boxů, oken, vrat, žlabů,
přístřešků, parkurových
překážek, kotců pro psy,

nově i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových boxů.

Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

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

Závěrečný Case Ih Cup Zduchovice
Týden po finále Fitmin Junior Cup se o víkendu 10.-11. září konal ve Zdu-

chovicích další závěrečný skokový víkend, tentokrát seriálu Case Ih Cup. So-
botním vrcholem byla soutěž -S**-, kterou vyhrála v konkurenci 21 dvojic Ire-
na Kostová na ROCCO 2 (Mar. Lázně). V neděli se pak v závěrečném -ST**-
radoval Martin Štorkán na FENIX BONO (Pegas Děpoltovice), který zvítězil
v rozeskakování nad Nikolou Bielíkovou s CASTER (JK Žďár). Třetí příčku ob-
sadil Kamil Papoušek na MILKY WAY (JO Srnín).

Martin Štorkán na FENIX BONO (Děpoltovice) zvítězil ve Zduchovicích v -ST**-

Foto J. Matuška

Kamil na závěr   
Týden po Zduchovicích se konaly

závěrečné závody i v Martinicích
(16.-18.9.). Nejvíce se povedly Ka-
milovi Papouškovi s MILKY WAY,
který zvítězil nejenom v sobotním fi-
nále Mercedes-Benz Jump Tour
(-S**-), ale i v závěrečné  Velké ceně
společnosti SAM (-ST**-). Zde star-
tovalo 48 koní a Kamil Papoušek vy-
hrál po finále 13 dvojic, když byl
rychlejší než druhý, dvakrát bez-
chybný Aleš Opatrný na TIMPEX
CENT. Na třetím místě skončil Ru-
dolf Fiala na CASSINI’S SON s jed-
ním bodem v základním kole. Kom-
pletní výsledky na www.equitana.cz

Dort od společnosti Case Ih vyhrá-
la vítězka -ZL- Lucie Schmiedha-
merová na CHANTAL 6 (Equine-
Hoffmeister)

Foto J. Matuška


