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ME Praha 2008
Tak jsme se konečně dočkali a ve dnech 16.-

20. července jsme mohli být v Praze svědky
evropského šampionátu juniorů a mladých jezd-
ců ve skocích. Po dvou šampionátech všestran-
nosti pořádala Česká republika další evropský
podnik v klasické jezdecké disciplině. Hned na
počátku referátu můžeme říci, že to byl šampio-
nát organizačně úspěšný. Po rozpacích loňské-
ho CSIO, který vrátil do Prahy na Trojský ostrov
mezinárodní střetnutí největšího kalibru, se
organizátoři ze společnosti HorsePromotion
poučili z chyb a sklízeli ze všech stran chválu.
Splnili tak očekávání domácích fanoušků. Ti,
i když nemusí mít s organizací vůbec nic společ-
ného, zákonitě jako hostitelé, vnímají buď
úspěch či neúspěch stejně osobně a intenzivně.
Tentokrát jsme si však všichni na „Trojáku"
mohli opět promítnout celou mnohaletou historii
tohoto místa a být rádi, že ČR a Praha měla
tento šampionát.

Kdo dorazil
Na stožárech u kolbiště vlálo 29 evropských

vlajek. V kategorii juniorů startovalo 101 dvojic
a mezi mladými jezdci 75 koní. O národní
medaile bojovalo 18 juniorských týmů a 15
družstev mladých jezdců. Startovní listiny se
hemžily potomky slavných jezdců a tak jsme
byli zvědavi, kteří ze světových es budou jezdce
doprovázet. A nebyli jsme zklamáni. Kde je
v Praze jezdecké kolbiště po letošním ME vědí
např.: Thomas Fuchs (SUI), Roger Y. Bost
(FRA), Willi Meliger (SUI), Alois Pollmann Sch-
weckhorst, Peter Weinberg (GER) či Ludo Phil-
lipaerts (BEL).

Zájem startujících o ME určitě zvýraznilo jeho
umístění v centrální Evropě a ve velké míře se
zúčastnili i jezdci bývalé východní Evropy. Spo-
lečně s našimi jezdci jsme sledovali i zástupce
Ruska, Maďarska, Polska, Slovinska, Sloven-
ska a Lotyška. Ti však až na výjimky nezasáhli
výrazněji do bojů o přední příčky. Ukázaly to

podle očekávání i boje o první sady medailí
v soutěžích národních týmů a i nadále platí, že
kvalita předváděných výkonů klesá se vzdále-
ností od demarkační linie 2. světové války.

Trojský ostrov patřil koním
Demarkační linie vedou však i na Trojském

ostrově a právě na jejich prolomení doslova
závisel osud našeho prvního skokového šampi-
onátu. Naštěstí vše dobře dopadlo a dobrá vůle
zvítězila. Společnost In Expo Group vyšla orga-
nizátorům vstříc a pro potřeby ME bylo možné
využít nejen část kolbiště za krytou halou, ale
i parkovací místa před halou a v okolí Trojského
koně. To byla pomoc zcela zásadní a oproti
CSIO 2007 tak bylo okolo kolbiště TJ Žižka Pra-
ha pro potřeby účastníků prostoru dost.

Nepovedený Warm Up
Podle modelu současných šampionátů zaháji-

li jezdci a jejich koně, (kteří všichni prošli veteri-
nární přejímkou), ve středu zahřívacím warm up.
To dnes již standardně nahrazuje dřívější zaha-
jovací soutěže. Při tomto seznámení koní s kol-

C = CDI Brno
Tiskařský šotek si v minulém čísle skutečně

zařádil a chybný elektronický přenos dat mezi
grafickým studiem a tiskárnou způsobil, že
vypadl celý titulek na úvodní stránce. Nepochy-
bujeme o tom, že všichni čtenáři pochopili, že
osamocené C mělo své pokračování a že tuto
chybu vzali s větším nadhledem než my
v redakci, když jsem nepovedený výsledek
našeho úsilí poprvé viděli. Omlouváme se.

Své příspěvky na pomoc Jiřímu Ciprovi zasílejte 
na č. ú. 2033560193/0800 České spořitelny 

Redakce zpravodaje Jezdec je potěšena
vlnou účasti, která se zvedla po naší výzvě na
podporu těžké situace, která postihla našeho
sportovního kolegu a přítele Jiřího Cipru. Přes
krátký čas se konto na jeho pomoc začíná plnit
Vašimi příspěvky za což vám všem děkujeme.

Po měsíci, který uplynul od vážného zranění
Jiřího Cipry se stav našeho jezdce a přítele sta-
bilizoval. Bohužel ještě nelze odpojit přístroje
pomáhající Jirkovi dýchat a tím se poněkud
komplikuje jeho rehabilitace. Můžeme doufat,
že jeho stav je již za kritickou hranicí.

Rodina Ciprova velmi děkuje všem, kteří při-
spěli na pomoc v této velmi těžké situaci, pení-
ze zůstávají na kontě, první částka by měla být
určena jako sponzorský dar pro oddělení na
kterém Jirka leží a kde si přeje zatím setrvat.
Nemocnice však trvá na přesunu do jiného zaří-
zení, kde však není rehabilitační oddělení, které
by zajistilo potřebnou péči. Věřme, že se podaří
i díky prostředkům, které se na konto sejdou od
všech Vás přispěvovatelů, zajistit péči, kterou
Jiří Cipra potřebuje.

Do redakce jsme obdrželi i text od Jiřího
Moskala z Javorníku u Českého Dubu.

Vážení jezdci, funkcionáři a přátelé jezdectví,
po přečtení článku o osudu Jiřího Cipry a výzvě
k zasílání příspěvků, které mu umožní tu nej-
kvalitnější péči, mě napadlo požádat pořadatele
závodů, které se ještě mají uskutečnit, o vypsá-

ní jedné soutěže v rámci jimi pořádaného podni-
ku ve prospěch pana Jiřího Cipry, resp. prosím
jezdce, aby věnovali finanční ceny z jedné sou-
těže. Vybrané startovné případně finanční dary
jezdců by pořadatel zaslal na zřízený účet
u České spořitelny. Je to možná naivní myšlen-
ka, ale přesto jsem si dovolil jí vyslovit.

Další slova jsou asi zbytečná, takže nezbývá
než popřát panu Ciprovi brzký návrat tam, kde
to má nejraději, to je ke koním.

Vážený pan Moskale, děkujeme Vám za Vaši
iniciativu a jen můžeme sdělit, že stejnou myš-
lenku měli a ihned ji i zrealizovali pořadatelé ve
Zlínském kraji v Těšánkách u Kroměříže.
A jejich příspěvek Jiřímu Ciprovi je složen
z daru od pořadatele, z odměn rozhodčích
i příspěvku jezdců.

Za redakci všem děkujeme.

Pomozme 
Jiřímu Ciprovi

Spokojený prezident ČJF Jaroslav Pecháček



SPORT REPORTÁŽE

(Dokončení ze str. 1)

ME Praha ...
bištěm probíhalo vše podle předpokladů
a v našem táboře vládla ambiciózní nálada. Ema
Augier de Moussac deklarovala touhu zvítězit
mezi mladými jezdci, stáj Bost a Natálie Crnko-
vá by považovali neúčast ve finále jako prohru.
Stejně i od Jany Perníčkové s NATAL se očeká-
val výsledek navazující na výborné výkony první
poloviny sezóny. 

Bohužel právě Janě Perníčkové se warm up
příliš nepovedl a problémy na vodním příkopu
znervóznily nejen jezdkyni, ale i všechny přítom-
né. Jednalo se o to, že vodní příkop nebyl zcela
standardně zapuštěn a pro zvýraznění skoku
byla nad vodní hladinou bariéra. NATAL, který
neměl dosud s vodou problémy se při prvním
skoku lekl a při opakovaném nájezdu již defini-
tivně odmítnul skočit. Tato epizoda pak i v prů-
běhu ME vzbudila plno emocí a Alešovi Opatr-
nému, který warm up českých jezdců vedl, byla
chyba vyčítána. S napětím pak všichni očekáva-
li, jak se NATAL s vodou, která byla připravena
až pro Pohár národů vyrovná.

Počasí i diváci senzační
Počasí pražskému ME jako by chtělo vrátit

vše čím organizátorům z HorsePromotion
zkomplikovalo život při loňském CSIO. Přes
deštivou prognózu bylo po většinu času na Troj-
ském ostrově příjemně a pokud pršelo dalo se
to vydržet. Pro soutěžení ideální podmínky.

Pořadatelé tentokrát nevystavěli žádnou
montovanou tribunu a to se ve čtvrtek zdálo
jako zásadní chyba. Stávající tribuny již od čtvrt-
ka zaplnily rozsáhlé národní ekipy rodičů, které
na šampionáty cestují se svými ratolestmi. Od
prvních startů tak senzační kulisu soutěžím
dělali nejnápadnější oranžoví Nizozemci, či vlaj-
konoši z Francie, Velké Británie a dalších států.
Bohudík, či bohužel se v průběhu soutěží uká-
zalo, že podpora ze strany domácích diváků
nebyla nijak masivní a i když v sobotu a neděli
pár lidí dorazilo, nebyla absence další tribuny
nijak zásadním problémem.

Nadějní junioři
Ve čtvrtek v 10.00 vše začalo a zahájení pat-

řilo mladým jezdcům. Jako na první se těšilo
domácí publikum na Emmu de Moussac (SIL-
VER JOTER), která skutečně nastoupila přes
svůj juniorský věk mezi mladými jezdci. Tím
však umožnila i v této kategorii ČR sestavit ales-
poň tříčlenné družstvo. Zde jsme čekali jistou
nulu. Vše změnil oxer nad vodním příkopem.
Zde udělala jezdkyně fatální chybu a byl z toho
karambol, pro který byly 4 body ještě dobré. 

Druhý z našich startoval Jakub Novotný
a LENTIMUS. Od této dvojice jsme příliš neče-
kali a LENTIMUS opět dokázal, že mu chyby
na skocích nijak nevadí a elektronická tabule
ukázala 20 tr. bodů. Naopak od Veroniky Kraj-
níkové a CIKÁDY jsme si slibovali zahajovací
výsledek. Dvojice se však na parkuru pohybo-
vala naprosto neshromážděně a tři chyby byly
zákonitým důsledkem tohoto pojetí. Protože
mladí jezdci již měli první kolo honební po pře-
počtu času tak ČR patřilo průběžné 55., 63.
a 68. místo.

Junioři jezdili na čas a jejich body již započítá-
valy do celkového výsledku. První z našich star-
tovala Natálie Crnková a CONGO KING. Kůň byl
ve veliké formě a pomohl jezdkyni k čistému
výsledku. Druhá startovala Kateřina Mestenhau-
serová a GRETA, kteří dokončily se 13 body.
Následovala Lenka Vachutková a KORNET se 4
body a se shodným výsledkem 4
body absolvovala Jana Perníčková
a NATAL. U této dvojice jsme si
oddechli především v momentě, kdy
bez problémů absolvovala oxer nad
vodním příkopem. Pětici našich uza-
víral Filip Doležal na LARAMIS se 12
body.

V největší naději byla v té chvíli
pochopitelně Natálie Crnková, která
se zařadila do skupiny 37 bezchyb-
ných dvojic, ale velmi dobrou pozici
měly i obě čtyřbodové jezdkyně, kte-
ré docílily tohoto výsledku společně
s dalšími devatenácti juniory.

Slzy na místo finále
Páteční Pohár patři l  mladým

jezdcům. Parkur ukázal současné
nároky na tuto kategorii. Do 150 cm
znamená, že téměř všechny skoky
jsou na této výšce, případně o něko-
lik cm víc. Pátek také nenechal nikoho na
pochybách, že trvá rozvržení výkonnosti mezi
dvěma evropskými světy. Mezi desítku družstev
druhého kola se z centrální Evropy dostalo pou-
ze Polsko na poslední postupové příčce s 19
body. Na čele byla družstva Nizozemí (0), Švý-
carska (1), Francie (4) a Německa s Velkou Bri-
tánií (8). 

Z našeho týmu zahájila CIKÁDA, která však
zopakovala pojetí z prvního kola s výsledkem
24 bodů. Druhý LENTIMUS inkasoval nejvíc ze
všech (37). V té chvíli jsme čekali již jen na
Emmu a těšili se na jednu finálovou účast. Neu-
věřitelných 17 trestných však ukázalo, že i ostří-
leným jezdcům dokáží nervy zapracovat. Bylo
jasné, že první finálová naděje se rozplynula.

Ve druhém kole pak přidala na své konto
Emma dalších 7 bodů a Veronika 13. O jejich
umístění tak bylo rozhodnuto a ČR skončila na
52. a 61. místě. Jakub již nestartoval. Smutno
bylo všude, ale ve švýcarsko-českém táboře
Emmy de Moussac se prolévaly skutečné poto-
ky slzí. Zde bylo zklamání, stejně jako ambice,
skutečně veliké.

Publikum vidělo vítězství Švýcarska před
Holanďany a rozeskakování o bronz mezi
úspěšnějšími Brity a Francouzi a po něm i první
slavnostní ceremoniál.

Nahoru a dolů
Sobota byla juniorů. Zde se

domácí publikum bavilo výrazně
déle. Skóre týmu otevřel Filip Dole-
žal a LARAMIS velmi dobrým výko-
nem 9 bodů. Druhá nastoupila
Natálie Crnková, která se již chybě
nevyhnula, ale i tak ji 4 body předur-
čovaly k finále. Z bojovné euforie
nás vyvedla Jana Perníčková.
NATAL na překážce č. 4 dvojskoku
(kolmý skok - oxer nad vodou) dva-
krát odmítnul absolvovat skok
b a bylo po nadějích. Ty však sen-
začním výkonem se 4 body vzkřísila
Lenka Vachutková na KORNET.
Český tým tak se součtem 17 bodů
postoupil na 9. příčce do finálové
desítky, když ve třech o bod překo-
nal i celek Francie. Na nikoho jiného
z centrální Evropy již ve druhém
kole místo nezbylo.

Druhé kolo však znamenalo pro naše barvy
pohromu. Ještě opět dobře absolvoval Filip
Doležal a 12 bodů bylo opět velmi slušným
výsledkem. Podle předběžných počtů se dalo
předpokládat, že k postupu do finále bude stačit
ještě 16 bodů. Nathálie Crnková si mohla dovo-
lit tři shození. Její účast mezi 30 nejlepšími byla
jasně předpokládaná. Jak však může nervozita
jezdce ochromit vidělo konsternované publi-
kum. Po čtvrté chybě na posledním skoku bylo
jasné, že ani letos se zástupkyně stáje Bost do
finále nedostane. Ve francouzském Auvers
uniklo v roce 2007 o jediný bod. Doma na Troj-
ském ostrově o jednu chybu. Tak příště. Jana
Perníčková j iž nenastoupila a ani Lenka
Vachutková nezopakovala svůj zázračný výkon
a dokončila s 29 body. Útěchou bylo pouze vel-
mi slušné 10. místo pro ČR, která tak dokázala
porazit plnou osmičku soupeřících družstev.

I v juniorských týmech se rozeskakovalo
o bronzové medaile a po vítězství Velké Británie
a stříbru výborných jezdců Dánska, získali třetí
kov Němci před Švýcary.

Finále pro nejlepší
Dvojice stavitelů Mark McGowan (IRL)

a Eduard Petrovič (CRO) s techn. delegátem
Rob Jansenem (NED) potvrdila nároky na obě
kategorie. Parkury na nejvyšším stupni obtíž-
nosti byly podle vyjádření loňských účastníků
ME především v Pohárech těžší. Samotné finále
pak tento trend potvrdilo. S finálovými parkury
mladých jezdců snese srovnání snad pouze
Grand Prix při CSIO.

Pro české fanoušky již evropský šampionát
skončil. Pochopitelně ne pro příznivce jezdectví.
K vidění toho bylo na Trojském ostrově v neděli
20. července dost. Průběh finále potvrdil, jak
tenká linka je v současném vrcholovém sportu
mezi vítězstvím a porážkou, mezi slávou a spor-
tovním zapomněním.

I mezi poraženými nedělního finále však byly
nezapomenutelné výkony a pro diváky měl
šampionát senzační vyvrcholení i se svými
sportovními krutostmi, kdy např. na britského
juniora Matthew Sampsona s INDY 28 po celko-
vě jediné chybě na posledním skoku druhého

Nejlepší českou jezdkyní byla Nathálie Crnková
na CONGO KING (Bost Praha)

Vedoucí britského týmu Mike Flynn

Foto K. Návojová Tři nejlepší evropští junioři roku 2008



ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

Další 
ČSOB ČSP

Co ukázal parkur 
VC Strakonic?

Česká skoková elita má za sebou zkuše-
nost z Velké ceny Strakonic. Při prohlídce
parkuru Jana Šímy padala slova jako sebe-
vražda, šílenství apod. Několik dvojic se
odhlásilo, osm jezdců nedokončilo nebo po
chybách vzdalo. V zákulisí se vedly i disku-
se uvedené otázkami Proč?, K čemu? apod. 

V ČR již po desetiletí slyšíme, že naše
úroveň obtížnosti skokových soutěží zao-
stává za vyspělým zahraničím. Téměř kaž-
dý slyšel od jezdců po zájezdu do zahraničí
větu „Bylo to do 140 cm, ale to se nedá s
naší „140” vůbec srovnat”.

Důvodů proč tomu tak je se vždy našlo
mnoho. Naši stavitelé mají méně zkušenos-
tí, jezdecká úroveň společnosti nedovoluje
takovou obtížnost, majitelé a sponzoři musí
být s průběhem soutěže spokojeni apod.
Starty na prestižních soutěžích v zahraničí
tak bývaly, alespoň pro naši špičku, většinou
jediným srovnáním skutečné výkonnosti. 

Stále se zvyšující domácí popularita jez-
dectví, paradoxně cestu za hranice uzavře-
la. Na domácím území je pořádáno plno
kvalitně dotovaných závodů, které jsou pro
výjezdy za hranice velkou konkurencí. To je
na jedné straně potěšitelné a skutečnost, že
naši jezdci jedou raději do Litomyšle, Opavy
či Strakonic než do Poznaně nebo Linze je
z mnoha důvodů pochopitelná.

Aby však tato bezkonkurenčnost nepůso-
bila kontraproduktivně je naprosto nezbytné
vyrovnat kvalitu našich domácích parkurů,
kvalitě za hranicemi. Pokud to bude nad síly
soutěžících, nic nebrání pořadatelům
vypsat soutěže o hvězdičku či dokonce celý
stupeň snadnější.

Na obranu startujících ve Strakonicích
snad jen, že by to určitě nemělo být řešeno
tak náhlým a nečekaným způsobem.

Jen tak se ale můžeme těšit na vyjádření
jezdců typu: „Velká cena v Mnichově byla
standardní obtížnosti tak, jako Velké ceny
ČSP.” Cyril Neumann

Strakonice
I když Velká cena Strakonic byla v jedenácti-

dílném seriálu již sedmým pokračováním, vzhle-
dem k termínu zahájila druhou část sezóny
a díky obtížnosti  závěrečné soutěže pak otev-
řela šampionátový červenec.

Velká cena Strakonic se letos téměř o měsíc
posunula oproti svému tradičnímu termínu. Způ-
sobily to strakonické slavnosti Švandy dudáka,
které na počátku srpna ovládnou celé město.

Pořadatelé (Stáj Polák) pravidelně věnují pří-
pravě a sponzorskému krytí značnou pozornost
a tak se nemusí o zájem startujících obávat.
Ten pak neodradí ani sevřenost kolbiště pod
strakonickým hradem. Jezdci se jen musí při-
pravit na kurzy, které  v polovině sezóny připo-
menou spíše halové parkury.

Naopak jistá sevřenost prostředí vytváří pří-
jemnou atmosféru pro diváky. Protože i o ty je ve
Strakonicích dobře postaráno a pamatuje na ně
i doprovodný program, na slušnou diváckou kuli-
su jsme si zde již zvykli a i letos navštívilo závo-
dy v průběhu tří dní více jak 3 000 návštěvníků.
Ti se bavili jak v sobotu při kombinované soutěži
kůň - auto, tak v neděli při, pro Strakonice dnes
již charakteristické, kůň - kajak. Především však
v neděli s rozsáhlým programem (-L**- 73 st., -
S**- 72 st.) byla vložená soutěž některými účast-
níky vnímána jako nepřijemné prodloužení závě-
rečného programu a s nelibostí přijali fakt, že
Velká cena startovala až hluboko po 17. hodině.
Naštěstí počasí vydrželo až do pozdních hodin a
s ním i diváci a tak vyvrcholení po 19.00 hodině
bylo nakonec všemi akceptováno.

Samotný parkur závěrečné Velké ceny se stal
určitě zatím nejtěžším závodem sezóny. Jan
Šíma se rozhodl pro obtížnost na našich kolbiš-
tích stále ještě standardně nevídanou a několik
soutěžících se nakonec ke startu neodhodlalo.

I samotný vývoj tomu odpovídal a diváci vidě-
li pouze jediný bezchybný výkon v podání Aleše
Opatrného a TINKA’S BOY.  Z 22 členého pole
osm dvojic nedokončilo a mezi desítku finalistů
se dostala ještě Veronika Macánová (POM-
PÖS) s 13 body. I tak však diváky zaujaly
některé výkony a mezi ně určitě patřil CASSI-
NIO’S SON a Rudolf Fiala (Leon Blatná), kteří
absolvovali nejtěžší parkur svého života suve-
rénně a s jedinou chybou.

Před finále však o zisku dalšího auta (jezdilo
se o vůz v hodnotě 270 000,- Kč) Alešem Opa-
trným nikdo nepochyboval. Finále již zdaleka
nebylo tak obtížné a řada jezdců to prokázala
bezproblémovým absolvováním. Překvapivě
však tentokrát Aleš nedokázal svoji naprostou
převahu a dopustil se dvou chyb. V autě do
Havířova tak cestoval Zdeněk Žíla (CARLOS)
se součtem 4 body. O dalších třech místech
rozhodoval při součtu 5 bodů čas a zde se jezd-
ci seřadil i  v pořadí:
Zuzana Zelinková
(WINSTON), Rudolf
Fiala (CASSINI’S
SON) a Nělka Sandra
Stahl (GAYLORD).

Přes pozdní konec
se tak závody ve Stra-
konicích vydařily
a o obtížném kursu se
jistě bude v kuloárech
jistě ještě chvíli disku-
tovat (viz i následná
úvaha Jezdce).

Jemčina
Seriál ČSOB Vel-

kých cen pokračoval
12.-13. července v jiho-
české Jemčině, kde se
vše vrátilo do starých
kolejí a Velkou cenu
zcela ovládl Aleš Opa-
trný, která zvítězil na
LECARINO a druhý byl

s BEETHOVEN. Další várku bodů získal opět
i Ludvík Jandourek za třetí místo (CASIO Kar-
sit), který se tak dostal i do průběžné finálové
čtveřice. Spolu s ním je nyní v elitní skupině
Aleš Opatrný na čele, za kterým je Rudolf Fiala
a Zdeněk Žíla.

Skvrnou na nedělním odpoledni byla kolize
soutěžící s divákem v show soutěži - čtyřkolka -
kůň, které vedla k nepříjemnému zranění diváka
a otevřela diskusi o právních důsledcích podob-
ných soutěží.

Ve vedení seriálu Dance & Jump je Jana
Perníčková před Barborou Tomanovou a Kristi-
nou Stojnekovou.

finálového kola a následném rozeskakování
medaile ani nezbyla .

Mezi juniory zvítězil k obrovské radosti Špa-
nělů Manuel Anon (L’Oreal D’UTAH) z La Coru-
ňa a v mladých jezdcích triumfovali Švýcaři díky
Phlippovi Zügerovi na LIATOS II, u kterého nao-
pak po obě finálová kola stáli všichni svatí.

Nejlepší ME za deset let
I přes loňské obavy nakonec veškeré organi-

zační problémy byly dobře zvládnuty a v reak-
cích zahraničních účastníků zaznívala chvála.
Na závěrečné slavnostní večeři snad dokonce
zaznělo, že Praha povýšila juniorský šampionát
a že to byl nejlepší šampionát za deset let.

Proč tomu tak je?
I po devatenácti letech od doby, kdy

skončilo naše uvěznění v socialistickém
táboře je v jezdectví stále patrná linie, která
rozděluje západní a východní svět. Pokud
se někdo z bývalého světa za železnou
oponou vydá za tuto hranici je to buď výjim-
ka potvrzující pravidlo a nebo se divák záhy
dozví, že příslušný jezdec již několik let žije
a trénuje v západoevropském prostředí.
Pražský šampionát opět vyprovokoval dis-
kuse proč tomu tak je.

Pozorný divák, který sledoval výkony
nastupující jezdecké generace však určitě
nevystačí s oním standardním „nemáme
koně". Jezdecký sport patří určitě mezi nejví-
ce sofistikované lidské činnosti. V celém pro-
cesu hraje úlohu celá řada faktorů. A ve
všech jsou západoevropské země před
námi. Pokud se na problém podíváme pocti-
vě tak paradoxně nejmenším problémem
jsou peníze. Ty dnes už naštěstí neznají hra-
nice a máme zkušenosti, že jsou i u nás mís-
ta, kde jich je relativně dost. Tudíž vše co se
dá v jezdectví koupit není ani nám, či lépe
řečeno mnohým z nás, již nedostupné. Proto
kdyby byla hlavní příčinou výkonnostního
odstupu rozdílná ekonomika prostředí, rozdíl
výkonnosti by již nemohl být tak patrný.

Je tedy jasné, že na náš odstup za zápa-
doevropskými standardy působí ještě celá
řada dalších vlivů. Celý náš systém musí
zákonitě pokulhávat za systémy západní
Evropy. Počínaje produkcí domácích koní
přes systém výuky, výcviku a soutěží. To vše
můžeme jistě ovlivnit. Problém je, že všechny
tyto systémy jsou úzce navázány na mnoha-
leté zažité postupy generací a snaha o jejich
přeměnu bývá komplikovaná. Přeměnu
můžeme provést pouze sami a tudíž si sebou
zákonitě vlečeme i dědictví chyb našich před-
ků, které mylně vydáváme za pravdu. Roze-
znat co je chybné a co naopak patří zachovat
je stále i po letech svobody obtížné.

Určitě to však jde a dokladem toho je
Holandsko. To bylo ještě před 40 lety zcela
ve vleku svých tradic a ve světovém jezdec-
tví nehrálo téměř žádnou roli. Pak byl ale
celý problém komplexně uchopen a holand-
ský jezdecký zázrak přinesl své ovoce.
Rychlost, se kterou se to podařilo je nadějí
i pro nás. I v západoevropském světě tak
existují návody, jak se rychle ve výkonnost-
ním sportu dostat na standardní úroveň.
Nechce se mi věřit, že v zemi s takovou jez-
deckou tradicí, jakou je ČR bychom nedo-
kázali to, co se podařilo jinde.

Jistě že nezapomínám na ten obrovský
skok od dob, kdy jsme se na Trojském ostro-
vě obdivovali existenci mazání na kopyta či
síťovým přikrývkám. V dětských kategoriích
soutěžíme se světem, v juniorských se o to
snažíme. A máme i výjimečného seniora, na
kterého můžeme být hrdi. Přesto však bylo
zrcadlo výkonnosti v Praze nemilosrdné
a ukázalo téměř stejný obraz jako před mno-
ha lety. Západoevropští soupeři předvádějí
standardizované výkony jezdeckých škol
svých zemí a stále platí, že v soupeření
čekáme na jejich náhodné chyby. Naši jezdci
dokumentují prostředí ve kterém vyrůstali
a jejich fanoušci naopak pouze doufají ve
sled všech šťastných momentů, který by mohl
přinést kýžený výsledek. Cyril Neumann
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Lucie Krulichová získala
5. místo na Mistrovství Evropy
Po loňském úspěchu Michaely Hažmu-

kové v Istanbulu se letos na evropský

Evropské děti v Aténách
šampionát dětí vydaly hned dvě závodni-
ce. Lucie Krulichová (NICOLA 10) a Zdeň-
ka Vávrová (CORTINA, TALKO-S) měly
ve dnech 9. - 13. července k dispozici
olympijský stadion v Athénách, kde se

konalo letošní ME dětí. Jakkoliv
je toto středisko stále ještě krás-
né a olympijsky velkolepé, je
patrné, že se v Řecku nedaří
tento obrovský komplex dosta-
tečně oživit. 

Dařilo se především člence
La - Bohéme Teamu ze Zdu-
chovic Lucii Krulichové. Ta své
ambice prokázala již úvodním
vítězstvím v zahajovací soutěži.
Z. Vávrová skončila na 7. místě.

Model mistrovské soutěže
dětí kopíruje ostatní šampioná-
tové modely a tak již i děti ská-
čou o medaile v pěti kolech. To
je náročné pro všechny kolem
a pochopitelně i pro koně, kteří
cestovali do Atén přes 
20 hodin po souši a dalších 
20 hodin po moři.

Soutěže se zúčastnilo celkem
50 dětí z 12ti evropských zemí.
Soutěžilo se na kvalitním travna-
tém povrchu v parkurech Olafa
Petersena ml.

CSIO má přednost před MČR
Seniorská skoková špička bojuje právě

v Ostravě o letošní mistrovské tituly. Český
šampionát však tentokrát koliduje s CSIO
Bratislava. Nejprve to vypadalo, že zde
bude české barvy hájit pouze „domácí"
Zuzana Zelinková, ale nakonec se ukázalo,
že start v Poháru národů je pro některé
české jezdce cennější než mistrovská
medaile. 

V Bratislavě tak v kompletním týmu star-
tuje Aleš Opatrný, Jaroslav Jindra, Zuzana
Zelinková a opět letos již podruhé Alena
Machová (23). A právě tuto jezdkyni jsme
k příležitosti jejího vstupu do českého repre-
zentačního týmu požádali o malý rozhovor.

Začátky na Mělníku
Z jejího jezdeckého životopisu pouze při-

pomeňme, že její kariéra začala poměrně
pozdě mezi 13-14 rokem a první jezdecké
zkušenosti získala v JK Mělník pod vedení
Vladimíra Mestenhausera. Letošní vstup
Aleny Machové do  českého Pohárového
týmu je tak dalším úspěchem tohoto muže,
protože se v minulosti nestalo často, aby
se v Poháru sešli dva jezdci, které do jez-
deckého sportu vyslal jeden trenér 
(Z. Zelinková začínala také v JK Mělník).

Za JK Mělník startovala A. Machová
nejméně čtyřikrát na juniorském šampioná-
tu a i když nedosáhla na medaili, vždy se
umísťovala do 10. místa. Z Mělníka vedly
její stopy přes několik stájích v ČR až do
Rakouska. Tam odešla před třemi lety za
svým přítelem do obchodní stáje v Linzi.

Mnozí Alenu Machovou tak opět zare-
gistrovali j iž v minulé sezóně, kdy se
zúčastnila těžkých parkurů např. při ČSP
v Plzni či při CSI* v Ptýrově. Přesto bylo
pro mnohé příjemným překvapením její
vystoupení při letošním CSIO v Linzi. Zde
se na CAPTAIN umístila ve finále Silver
Tour na 10. místě. To že její jarní výkon-
nost nebyla žádná náhoda dokázala svým
vstupem do Poháru národů v Lipizi. Zde
zvládla dobře obě kola (11+10) a přede-
vším pak korunovala svoji Pohárovou pre-

miéru 20. místem v závěrečné
GP Lipiza. Velkou cenu překo-
nala s 6 body (v minulém Jezdci
jsme omylem zaměnili umístění
za body a uvedli jsme chybně
20 tr. bodů, za co se jezdkyni
dodatečně omlouváme).

Aleno při CSIO v Linzi jste
startovala i v GP. Připomeňte
nám i tento závod.

Ve Velké ceně města Linze
(155 cm)  jsem startovala na
DUKE OF LANDO a skončila po
rozeskakování na 10. místě (0 +
4). Cením si i toho, že jsem se
na APOLLO kvalifikovala do
finále 160 cm, i když to se již tak
dobře nevyvedlo.

Řekněte nám něco o stájích
v Linzi?

Jezdecký areál, kde máme
ustájené koně, je v provozu 50
let. Pořádají se tady nejdůležitěj-
ší a největší závody. Ustájeno je
tu přes 100 koní a jsou tu výbor-
né podmínky pro trénink. Kvalitní
povrch, hala a další, ale hlavně
zde vše funguje pod vedením
pana Helmuta Morbitzera.

Kolik koní do těžkého skákání máte
k dispozici?

Do GP či PN to je CAPTAIN (po Conti-
ue), DUKE OF LANDO  (po Lando)
a APOLLO (po Anmarsch), ale mám
i několik velmi schopných mladších koní.
Z nich bych upozornila na CASSANOVA
nebo CALL-NE-CAPTAIN.

Další start v PN je nyní při CSIO4*
v Bratislavě. Uvidíme Vás i v Praze?

Startovat na CSIO v Praze bych velmi
chtěla. Současně bych se však  ráda
zúčastnila Europa Youngster Cup v ital-
ském Arezzu, které se koná ve stejném
termínu jako CSIO Praha (11.-14. září).
Jak to vše dopadne se uvidí v průběhu srp-
na. Držíme Vám palce.

Lucie Krulichová zahájila soutěž velmi
nadějně bez trestných bodů v první kvalifi-
kaci se umístila na 2. místě. Z. Vávrová
s CORTINA dokončila s chybou na 
17. pozici.

Druhá kvalifikace byla dvoukolová a po
nešťastném shození na posledním skoku
prvního kola zatížila své konto 4 trestnými
body. Z. Vávrová dokončila s 12 body. 

Ve třetím kole silou vůle a po několika
„záchranných skocích" koně NIKOLY 10 si
ještě zduchovická reprezentantka udržela
šanci na medailové místo, ale především 
z ex equo 5. místa postoupila do finále pro
nejlepších 30 dvojic. To se nepodařilo 
Z. Vávrové, která ve třetím kole inkasovala
20 tr. bodů a skončila na konečném 
39. místě.

Závěrečné dvoukolové finále na výšce
120 cm bohužel přineslo na konto naší
jezdkyně jednu chybu. Konečný součet 8
tr. bodů stačil jen na ex equo  5. příčku
společně se čtyřmi dalšími jezdci.

K finálovému kolu nastoupili pouze dva
jezdci s čistým kontem. Silné nervy a před-
vedla Italka Francesca Aurioldi (BALDO
DELLA LOGGIA), která se stala pro letošní
rok dětskou skokovou šampionkou. Na dru-
hém místě skončil Graham Gillespie (ARA
12) z Velké Británie a třetí místo obsadila
Vicky Van de Poel (WHISPER) z Belgie,
kteří se společně s Lauren Edwards na MR.
BON AMI (GBR) rozeskakovali o medaile.

Celkové výsledky naleznete na
www.equestrian.org.gr

-4-

Derby v Hicksteadu
Dvacet devět odvážlivců se 29. června

vydalo na trať Hicksteadského derby.
Nikomu z nich se nepodařilo překonat
náročný kurz bez chyby a tak se o vítěz-
ství rozeskakovali dva jezdci, kteří překo-
nali parkur se čtyřmi body. Byli to známí
britští matadoři Geoff Billington s 11letým
holštýnem CASSABACHUS a William
Funnell s běloušem CORTAFLEX MOND-
RIAN. V rozeskakování byl úspěšnější
William Funnell a odkázal loňského vítěze
na druhé místo. Na třetí příčce se s osmi
body ze základního parkuru umístilo šest
jezdců, mezi nimi se dvěma koňmi i mla-
dý William Whitaker.
Výsledky na www.hickstead.co.uk

Lucie Krulichová - NIKOLA 10 v Aténách

Alena Machová
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V Global Champions Tour vyhrála
Meredith

Týden po festivalu v Cáchách, zavedlo páté
kolo milionářského seriálu soutěžící do portugal-
ského letoviska Estoril. Na parkuru Franka Rot-
henbergera se představilo 42 předních světo-
vých jezdců. Po bezchybných dvou kolech se
do rozeskakování o vítězství v hodnotě 100.000
EUR, dostali dva Britové a dva Němci. Smůlu
měl John Whitaker (GBR) s 11letým strakošem
UTAH VAN ERPEKOM (Landetto), kterému zde
spadla jedna překážka a skončil čtvrtý. Na třetí
příčku dosáhl obhájce loňského prvenství, jeho
krajan Nick Skelton, s oldenburským hřebcem
ARKO II (Argentinus). Druhé místo si zajistil
Marco Kutscher (GER) s holštýnem CASH 63
(Carthago). Nejrychlejší byla Meredith Michaels-
Beerbaum s hanoveránem CHECKMATE (Con-
tender). Meredith tak po vítězství se SHUT-
TERFLY v Cannes, dosáhla letos už druhého
triumfu a ujala se vedení v celém seriálu. 

V. Dvořák

Z Cách do Estoril

Jako každoročně, byl i letos konkůr
v Cáchách pro všechny zúčastněné velkolepým
zážitkem. Kromě soutěže ve spřežení a ve volti-
ži, především v olympijských disciplínách využili
kandidáti možnosti poslední těžké prověrky
před letošním  vrcholem sezóny.

Všestrannost
V soutěži jezdecké všestrannosti dominoval

především domácí reprezentant Frank Ostholt,
který zvítězil s 13letým hanoveránem AIR JOR-
DAN 2 (Amerigo Vespucci xx). Druhý skončil
Tim Lips z Holandska s 12letým valachem BLO-
M'S ONCARLOS (Faram) a třetí znovu Frank
Ostholt s 9letým ryzákem MR.MEDICOTT (Cru-
ising). I další dvě příčky obsadili domácí. Čtvrtý
byl Andreas Dibowski s 11letým hanoveránem
EURORIDINGS BUTTS LEON (Heraldik xx)
a pátý Hinrich Romeike se 14letým běloušem
MARIUS VOIGT-LOGISTIK (Condrieu xx) Po
drezuře vedoucí Bettina Hoy se 17letým ish
RINGWOOD COCKATOO, inkasovala na par-
kuru 29 bodů a před závěrečným crossem ze
soutěže odstoupila.

Drezura
Ve Velké drezurní ceně Cách - GP KÜR,

zvítězila už po desáté favoritka Isabell Werth.
Se 14letým hanoveránem SATCHMO (Sao
Paulo) i přes několik chyb v přeskocích
a v traverzále byla nejlepší a získala 80,150%.
Druhá byla náhradnice holandského olympij-
ského týmu Adelinde Cornelissen s 11letým
ryzákem PARZIVAL (Jazz) 77,500% a třetí
skončila Švýcarka Silvia Iklé se 14letým hně-
dákem SALIERI (Sinklair) 77,350%. Příliš se
nedařilo dalším domácím reprezentantům.
Nadine Capellmann s 12letým hanoveránem
ELVIS VA (Espri) 73,050%  byla sedmá a Hei-
ke Kemmer s 15letým BONAPARTE (Bon
Bonaparte) 70,500%, až jedenáctá. Matthias
Alexander Rath se do Velké ceny ani nedostal
a německý tým asi čekají v Hong Kongu těžké
chvíle.

Skoky
Skokové soutěže patřily k tomu nejnáročněj-

šímu, co bylo na parkurech letos k vidění. Kur-
zy stavěl expert na místní kolbiště Frank Rot-
henberger a jejich náročnost se gradovala.
V Poháru národů, který je součástí Superligy
stálo několik složitých technických pasáží
a neúprosný časový limit neumožňoval žádné
taktizování. Po prvním kole se s dvoubodovou
penalizací usadili do čela domácí reprezentan-
ti. Na krk jim dýchalo družstvo USA (5) a týmy
Holandska a Irska (12). Ve druhém kole Chris-
tian Ahlmann a 15letý CÖSTER shodili posled-
ní překážku a nepodařilo se jim zopakovat nulu
z prvního parkuru. Situaci ještě zdramatizoval
Marco Kutscher s rekonvalescentem MON-
TENDER (Contender) který shodil hned dva-
krát. Protože však i konkurentům body přibý-
valy, mohl rozhodnout už třetí jezdec Ludger
Beerbaum s teprve 9letým ALL INCLUSIVE
NRW (Arppegio). Musel by ale jít čistě, maxi-
málně za jeden bod. To se však Ludgerovi
přes velikou snahu nepodařilo. Po precizním,
ale přece jen opatrnějším parkuru dostal body
dva a tak vyprodaný padesátitisícový stadión
čekal, jak zajede poslední Holanďan, Gerco
Schröder se 14letým hřebcem EUROCOM-
MERCE BERLIN (Cassini I). Ten však čisté
konto neudržel a Meredith Michaels-Beerbaum
s hanoveránem  Shutterfly (Silvio I) už nemu-
sela na start. Se šestnácti body zvítězilo
Německo, druzí Holanďané měli dvacet, sou-
časně třetí USA a Velká Británie dvacet jedna.
Pátí byli Švédové se sedmadvaceti a šestí Iro-
vé měli dvacet devět. Sedmé Švýcarsko čtyři-
cet devět a posledním Belgičanům nedokončili
dva jezdci druhé kolo. 

CHIO Aachen 2008
Za čas bylo v obou kolech penalizováno dva-

cet devět jezdců a čistých parkurů bylo jen
sedm. Jediný Albert Zoer (NED) na OKI DOKI
(Jodokus) byl bez chyby dvakrát. Zajímavostí
byl ve Švédském týmu start 27letého Henrika
von Eckermann působícího ve stáji Ludgera
Beerbauma, který měl od svého šéfa zapůjče-
ného 11letého hanoverána ENORM (Escudo).
Svému družstvu pomohl v prvém kole šesti a ve
druhém devíti body.

Tabulka Superligy po 5. kole: 1. Německo -
32, 2. Holandsko - 30.5, 3. Velká Británie - 23.50,
4. USA -21.33, 5. Belgie - 19.50, 6. Švýcarsko -
16.08, 7. Irsko - 13.83, 8. Švédsko - 5.75

Příští kolo je 24.-27. července v Hicksteadu. 

Velká cena pro Zoera
Stálo zde zase několik náročných technic-

kých pasáží. Po dvou letech se objevila legen-
dární „Ehningova" zeď ve tvaru poštovní znám-
ky a hlavně pro Cáchy typický mohutný
dvojskok nad malými vodními příkopy. O něm
by mohli vyprávět všichni čeští reprezentanti na
Světových hrách 2006 a letos ku příkladu Rodri-
go Pessoa, Pius Schwitzer nebo Gerco Sch-
röder a i další. Do soutěže se kvalifikovalo 38
jezdců a polovina jich postoupila do druhého
kola. V rozeskakování se představilo osm dvo-
jic. Nejrychlejší byl McLain Ward
z USA na 13leté SAPPHIRE (Dar-
co), ale jen za cenu jedné chyby,
která ho odsunula na konečnou šes-
tou příčku. Pátá skončila  největší
favoritka Meredith Michaels-Beer-
baum s hnědákem SHUTTERFLY,
kterou předstihla o pouhou setinu
vteřiny její velká konkurentka Beezie
Madden z USA s 13letým val.
AUTENTIC (Guidam). Velkým úspě-
chem je třetí místo pro Carsten-Otto
Nagela se skvělou holštýnskou běl-
kou CORRADINA (Corrado I).

Do varu přivedlo publikum roze-
skakování v podání Ludgera Beer-
bauma s ALL INCLUSIVE NRW.
Podal úžasný výkon a do posledního
jezdce se zdálo, že ho nikdo nemů-
že překonat.  Tím posledním startují-
cím byl ale 32letý Albert Zoer se
svým mladým koněm SAM (Calva-
dos). Po riskantním výkonu a s vel-
kým štěstím odsunul o čtyři setiny
vteřiny  Beerbauma na druhou příč-
ku. Za vítězství zinkasoval šek na
115.000 EUR a během dvou týdnů
vyhrála tato dvojice Velké ceny
v Rotterdamu i v Cáchách.

Místo na OH do sádry
Bohužel, dva dny po tomto triumfu si přivodil

těžký úraz a komplikovaná zlomenina nohy ho
vyřadila z olympijské nominace. Po dlouhodobé
absenci Jeroena Dubbeldama, je to už druhý
člen zlatého holandského týmu a trenérovi Rob
Ehrensovi přibyly další vrásky na čele.

Hororová chvíle byla k vidění i v páteční
Nordrhein-Westfalen Preiss. Alvaro Miranda
z Brazílie, manžel Altiny Onassis, odskočil zdál-
ky do mohutného dvojskoku a následoval hrů-
zostrašný pád. Po něm zůstal bezvládně viset
v obou třmenech a kůň ho pod sebou několik
kroků vláčel. Soutěž byla na dvacet minut pře-
rušená, ale naštěstí se později ukázalo, že zra-
nění nebylo vážné.  Pozitivní v této soutěži byl
start jeho krajana, Rodriga PESSOY s 9letým
ryzákem LET’S FLY (Lordanos), který je ze stej-
né matky jako současná světová jednička
SHUTTERFLY.

Po tradičním loučení, při kterém mávali diváci
jezdcům bílými šátky, si mnozí z nich šli do fron-
ty zajistit vstupenky na příští ročník. 
Výsledky na www.chioaachen.de

Německá nominace do Hong Kongu
Po skončení konkůru zveřejnil Německý

olympijský výbor nominace do Hong Kongu.
Drezura: Nadine Capellmann - Elvis; Heike

Kemmer - Bonaparte a Isabell Werth - Satch-
mo. První náhradnice je Monica Theodorescu -
Whisper, druhým Matthias Alexander Rath -
Sterntaler Unicef  a třetí Helen Langehanenberg
- Responsible OLD.

Skok: Christian Ahlmann - Cöster; Ludger
Beerbaum - All inclusive NRW; Marco Kutscher
- Cornet Obolensky a Meredith Michaels-Beer-
baum - Shutterfly. První a spolucestující náhrad-
ník je Heinrich Hermann Engemann - Aboyeur
W. Druhým rezervistou je Alois Pollmann-Sch-
weckhorst - Lord Luis a třetím Thomas Voss -
Leonardo B.

Všestrannost: Ingrid Klimke - FRH Butts
Abraxxas; Frank Ostholt - Mr. Medicott; Hinrich
Romeike - Marius Voigt-Logistik; Peter Tho-
msen - The Ghost of Hamish; Andreas Dibows-
ki - Euroridings Butts Leon. Náhradníci: Anna
Warnecke - Twinkle Bee a Beeke Kaack - Sin-
jang. Bettina Hoy se nominace vzdala.

Všechny koně, včetně koní rezervních jezdců
a druhých koní nominovaných reprezentantů -
CHECKMATE, COUPE DE COEUR, MONTEN-
DER, LITTLE PAINT a WARUM NICHT FRH
absolvují od 18. července karanténu. Skokani
a mil i taristi ve Warendorfu, drezuristé
v Cáchách. Václav Dvořák

V Cáchách zvítězil Roger Yves Bost (IDEA DE LA
LOGIE) ve Velké ceně Evropy a o několik dní později
doprovázel francouzské jezdecké naděje na pražském
šampionátu
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CSI CH/J/Y
Heroutice

Ve dnech 10.-13. července se v Nebanicích konaly největší české mezinárodní závody
spřežení CAI-A. Na programu byly soutěže čtyřspřeží s 19 startujícími, dvojspřeží se 17
spřeženími, jednospřeží s 23 jezdci  a s čtyřspřeží i dvojspřeží pony s 9 kočáry (6+3). Spo-
kojení byli především v rodině Jirgalů (Hřebčín Albertovec). Otec Ladislav (foto) se jako
nejlepší z našich umístil na 4. místě se čtyřspřežím a syn Marek na 2. místě se dvojspře-
žím. Podrobné výsledky na www.sprezeni-cjf.cz

CCI*/CIC** Humpolec
Proměnlivé počasí, ideální povrch kolbiště,

žádné těžké pády končící úrazy , jimiž byly
poznamenány předchozí dva ročníky, slabší
zahraniční účast, poněkud menší divácký zájem
než je obvyklé a pořadatelský servis na stabilně
vysoké úrovni - i tak lze v kostce charakterizo-
vat letošní mezinárodní konkur a současně též
mistrovství republiky ve všestrannosti seniorů a
mladých jezdců, které proběhlo ve dnech 11. -
13.  července na závodišti Dusilov v
Humpolci. Stavitel tratí Z. Ságl měl
opět, jako každoročně, k dispozici
několik nových překážek. 

Mezinárodní konkurenci obstarali
pouze čtyři zahraniční jezdci. V Hum-
polci se zřejmě zalíbilo příslušníkovi
britské armády kpt. Paulu Adamsovi,
který letos přicestoval dokonce s trojicí
koní, stejně jako Rakušan Tobias Bach-
ler. Stejně jako loni se v CIC** objevil
ARKÁDO, kterého opět přivezla Němka
S. Preuss. Uvedenou trojici doplnil
„humpolecký nováček" Belgičan Janus
Archie (ROAD RUNNER) v CCI*.

Hlavní soutěž konkuru CIC** (18) se
stala poté, co Tobias Bachler - WARI-
NA 97 (AUT) skončil v drezuře na před-
posledním 17. místě a S. Preuss -
ARKÁDO (GER) odstoupila po pádu
hned na třetí překážce krosu, domácí
záležitostí. Boj o prvenství se rozpoutal
mezi jezdci Lubomírem Vrtkem
(DAVOS 1, DALLAS 1), Radkou Dvořá-
kovou (DAMON 2, OSTER) a Gabrielou
Adamcovou na LADA 13.

Do přísně stanoveného limitu terén-
ní zkoušky se vešli pouze L. Vrtek a R.
Dvořáková. G. Adamcová inkasovala
4,80 tr. bodu. O konečném pořadí tak
rozhodla až skoková zkouška. V té se
dařilo R. Dvořákové na OSTER (4. tr.
b.). Druhé místo uhájila těsným rozdí-
lem 0,60 tr. b. G. Adamcová před L.
Vrtkem s DALLAS 1. Soutěž dokončilo 13.
dvojic.

Jelikož soutěž byla i mistrovstvím republiky
seniorů (18) platí pro medailové posty při
"správné volbě koní" R. Dvořákovou a L. Vrt-
kem shodné pořadí. R. Dvořáková se stala
seniorskou mistryní republiky ve všestrannosti
již podruhé, když první titul získala v roce 2005
s BEATRICE.

Na počest vítěze v soutěži CCI* (13) vyslech-
li diváci belgickou hymnu. Základ svému úspě-
chu položil J. Archie s ROAD RUNNER již při
drezurní zkoušce, v níž se s převahou ujal
vedení, které již v dalším průběhu soutěže niko-
mu nepřepustil. Při čistém krosu a i přes dvě
chyby na parkuru zvítězil s náskokem 10,63 tr.

b. před kpt. P. Adamsem (SOLAR SYSTEM). O
13,57 tr. b. pak na 3. místě zaostala domácí
mladá jezdkyně Adéla Svobodová s DOVEN. V
cíli zaznamenali rozhodčí 12 dvojic. 

Soutěž CCI* byla současně mistrovstvím
republiky mladých jezdců, či lépe řečeno jezd-
kyň, jichž se na startu prezentovalo sedm (osm)
dvojic. Za vítěznou Adélou Svobodovou se
umístila na stříbrném stupínku Pavlína Pejřilová

s LESTER a na bronzovém se značným bodo-
vým odstupem Barbora Pospíšilová na BIBA
CLASSY.

V rámcových soutěžích si odnesli prvenství v
-ZL- (29) kpt. P. Adams - ALGORITHM (GBR) a
v -Z- (31) J. Kornalík - ZARJAD (JK Horymír
Neumětely). Miroslav Svozil

Přeplněno 
v Pardubicích

Ve dnech 1.-3. července se v Pardubicích
koná již druhý ročník CICO***. Společně s touto
soutěží je vypsána i úroveň CCI**, CIC*. V rám-
ci závodů pak proběhne i šampionát juniorů
(CIC*) a dětí. Ten se měl původně konat v otev-
řené soutěži -Z-.

Celkově se do soutěží v Pardubicích přihlási-
lo 311!! koní. Pro mezinárodní soutěže je to 209
koní z 12 států světa a ČR a otevřené soutěže -
Z- se chtělo zúčastnit 109 dvojic.

Tento zájem tak donutil pořadatele udělat v
programu změny. Otevřené -Z- bude přeloženo
na úterý a středu 5.-6. srpna a v řádném termí-
nu proběhne pouze MČR dětí (7 startujících). I
tak bude program s 216 starty neuvěřitelně
náročný a rozhodně se bude v Pardubicích na
co dívat. Seznamy startujících i podrobný časo-
vý plán naleznete na www.vsestrannost.cz
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Ve svém tradičním termínu počátkem červen-
ce (4.-6.7.2008) uspořádal jezdecký klub
Heroutice 4. ročník mezinárodních jezdeckých
závodů ve skákání CSIChJY pro děti, juniory,
mladé jezdce na velkých koních a CSNP
pro jezdce na pony.  Parkury stavěl Rakušan
Thomas Andrýsek, který se podílel i na přípra-
vě parkurů při olympijských hrách v Aténách
před několika lety.

Bohužel se pořadatelé museli vyrovnat s
problémem malé účasti. Celá řada dalších
závodů po celé ČR bvla CSI v Herouticích sil-
nou konkurencí. V termínu konečných přihlášek
tak bylo přihlášeno mnohem více cizinců než
českých jezdců. Bohužel ani zde však vše
nedopadlo dobře. Chorvatská ekipa nedorazila
pro havárii při dopravě, běloruští koně byli vrá-
ceni z polského hraničního přechodu zpět a
nevpuštěni do Unie, početná polská ekipa se
pro problémy na posledních závodech
v Německu omluvila. Z cizích federací starto-
vali jen zástupci Maďarska a Ruska. Došlo tak
ke zrušení Velké túry. Memoriál Dr. Mir. Krůty
(soutěž družstev) byl zrušen jako mezinárodní
soutěž a po dohodě všech účastníků a sboru
rozhodčích vypsán jako národní soutěž tříčlen-
ných družstev, kdy vždy dva velcí koně byli
doplněni jedním pony.

Kdo dorazil, nelitoval
V každém případě ten, kdo dorazil, nelitoval.

Finále Small tour (120cm) získala po rozeska-
kování tří dvojic česká dětská jezdkyně Marie
Kovářová na RENOIRE. Finále  Medium tour
ruský junior Oganes Amalyan na ZAMIR před
Danielou Hrůzkovou na klisně CINZANO a
Janou Perníčkovou na HEIDI. Finále Medium
tour bylo vlastně vrcholem závodů, protože
Grand Prix se nekonala.

Sobotním vrcholem byla týmová soutěž Memo-
riál Dr.M.Krůty, která byla i přes snížení na 120
cm velmi atraktivní a napínavá. Zvítězilo družstvo
„Čechy-Vysočina“ ve složení Veronika Kovářová -
GEN, Milena Fialová - LAVARINO a Ivana Hrono-
vá na pony MAXIMO COPILOT. Hvězdou Pony
tour i nejúspěšnější českou jezdkyní byla Johan-
ka Březinová, která vyhrála s LORD FLORIMA
před Petrou Boháčovou na TARA.

CCI* ovládnul již po drezuře J. Archie – ROAD RUNNER

Foto R. Němcová
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Seriál s tímto názvem jistě přilákal pozor-
nost mnoha jezdců a milovníků koní vůbec.
Vyjadřovaly se v něm osobnosti známé i méně
známé a jejich myšlenky je možno shrnout do
následujících bodů: 

1) V jezdeckém sportu (dále jen JS)  existu-
je etický problém.

2) Diskutující očekávají, že problém vyřeší
nebo se jím alespoň zabývají vrcholné orgány
ČJF

3) I když na kritice současného stavu se
většina diskutujících shodla, málokdo navrhl
efektivní řešení problému.

Rozeberme si nyní tyto tři hlavní poznatky:
Ad.1) Většina diskutujících konstatuje etický

problém v odosobnění vztahu člověk-kůň, jež-
dění motivované především snahou po  rych-
lých sportovních výsledcích, komercionalizaci
JS, vysoký individualismus nejen v JS, ale i ve
společenském životě kolem koní atd.

Je třeba si však uvědomit, že tyto změny
postojů jsou dány objektivními změnami ve
společnosti a že pořádky a s nimi související
vztahy, na které byli diskutující zvyklí (většina
diskutujících pamatuje totiž ještě velmi dobře
předrevoluční časy a s nimi podvědomě srov-
nává), se již nevrátí. Společnost se změnila,
s ní je změnil i JS, a s tím je třeba se smířit.
Dnešní době vládne individualismus (se všemi
jeho přednostmi a nedostatky), morálka
peněz, snaha po rychlém úspěchu apod.

Tyto změny, přestože jsou mnohými z jez-
decké veřejnosti oprávněně kritizovány, nepři-
nesly jen negativa, ale i řadu pozitiv. Přinesly
peníze do JS, bez kterých je udržení kroku se
světovým vývojem nemyslitelné, přinesly mno-
hem výkonnější „koňský materiál", umožnily
řadě jezdců získat zahraniční zkušenosti
a především pomohly zlepšit postavení JS ve
společnosti, zvýšit jeho společenskou prestiž. 

V dnešním světě (a v JS v to) není místo pro
staromilství. Nostalgicky vzpomínat na to, jaké
to bylo za našich mladých let, patří ke koloritu
stáří, ale doba se řítí dál a na nostalgické vzpo-
mínky nereaguje. "Zálišovské" vrcholové ježdě-
ní pro radost dnes nikoho neuspokojí. Mládí
touží po soutěžení a po rychlém se prosazení.
To mu nelze zazlívat. Tato doba přeje úspěš-
ným. Je však třeba vytvořit mantinely pro tuto
žádoucí dravost, aby nebyla na škodu zdraví
jezdců a koní a především etice JS.

JS je totiž zásadně odlišný od ostatních dru-
hů sportu. Tuto odlišnost si nese od svých
začátků, kdy byl sportem aristokratickým. K JS
patří noblesa, slušnost, kavalírství, estetika.
Zde není místo pro zásadu, že účel světí pro-
středky, výsledek je rozhodující, ať to stojí, co
stojí apod. A uchování této jedinečnosti JS
bylo a je především úkolem funkcionářů na
všech stupních (od VV až po rozhodčí na
závodech a cvičitele v klubech nebo stájích).

Další specifikum JS spočívá v tom, že jeho
individuální rozvoj není spojen jen s růstem
výkonnosti dané tréninkem a zkušeností, ale
i osobnostní vyzrálostí. To vám potvrdí každý,
kdo se u koní pohybuje celý život. Klasik říká, že
porozumět umění jízdy na koni může jen ten,
kdo minimálně 20 let na koni jezdí a stále o tom
přemýšlí (zdůrazňuji, že tyto dvě podmínky musí
být splněny současně, což se často nestává).

Co bude dál?
Osobu JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc,

nemusíme nikomu v jezdecké společnosti
představovat. Vedle mnohaletých zkušenností
v sedle, zasloužil se J. Staněk i o pořadatelství
mezinárodních soutěží všestrannosti v Hum-
polci, když organizoval několik ročníků jak CCI
tak finále Zlaté podkovy. Po jistou dobu stál
také v čele organizace Velkých cen v Podě-
bradech. Je znám i jako neúprosný kritik sou-
časného vedení ČJF.

Ad.2) Jezdecká veřejnost očekává, že vrchol-
né orgány ČJF (tedy především VV) se zabývají
etickým problémem, který trápí řadu z nás, a že
přijdou s řešením tohoto problému. Jak naivní je
tato představa, potvrzuje článek Mgr. Sedláčka.
Z něho zjišťujeme, že v očích vrcholných před-
stavitelů ČJF žádný takový problém neexistuje
a pokud ano, pak se již dávno úspěšně řeší
a výsledky jsou více než uspokojivé. Uspokojivé
zřejmě pro autora, nikoliv pro jezdeckou veřej-
nost. Vždyť to byl VV, který umožnil rozvoj nega-
tivních jevů v JS. Populistické rušení toho, co se
osvědčilo, podléhání anarchistických tendencím
v jezdecké společnosti apod. umožnilo stav, kte-
rý je mnohými vnímán jako neudržitelný. VV
však tento problém nevnímá. Kdo problém
nevnímá, ten ho také nevyřeší. Tím spíše, že
složení VV se od těch časů příliš nezměnilo.
A protože staronové vedení ČJF získalo při
posledních volbách svůj mandát s velkou podpo-
rou, zřejmě i většina jezdecké veřejnosti je
s daným stavem spokojena. Samozřejmě. Naše
zcela chybná úprava členství v ČJF tak, jak je
obsažena ve stanovách, totiž umožňuje, aby
o volbě rozhodovaly především ty drobné
a početné subjekty, které orgány ČJF v podstatě
ke své činnosti nepotřebují, a proto od nich ani
nic neočekávají. A tak lhostejná většina umož-
ňuje sebeuspokojující existenci těchto orgánů.

Vrcholné orgány ČJF se zabývají především
vrcholovým a výkonnostním sportem, problema-
tika "masového jezdectví" je upozaděna. To
však nelze mít těmto orgánů za zlé, neboť spor-
tovní svazy ČSTV jsou zde opravdu především
pro rozvoj výkonnostního a vrcholového sportu.
JS je však specifický i tím, že sdružuje lidi, kteří
ne vždy mají sportovní ambice, a to především
ne vrcholové ambice. Toto specifikum JS však
současná organizační struktura ČJF nerespek-
tuje. Řešením je buď organizační oddělení
vrcholového sportu od JS obecně, obdobně
jako tomu je např. v Německu, kde existuje jez-
decký svaz (NF) a vedle něho orgán řídící
vrcholový JS (DOKR). Nebo jiným řešením je
ponechání na úrovni orgánu ČSTV jen skutečně
sportovní (vrcholovou a výkonnostní) část JS
a rozvoj masového a rekreačního JS ponechat
na aktivitách jiných organizací stojících mimo
ČSTV (např. zájmové, chovatelské apod.).
V našich podmínkách vidím nadějnější první
řešení, i když z dlouhodobého hlediska je
budoucnost jistě ve variantě č. 2.

Ad. 3)  Návrh řešení problému.
Z toho, co bylo doposud uvedeno, vyplývá,

že nalézt uspokojivé a především rychlé řešení
existujícího problému není snadné, a to přede-
vším proto, že dílčí snadno realizovatelná opat-
ření řešením nejsou a zásadní řešení předpo-
kládají také zásadní zásahy do současných

zaběhnutých  pořádků a k tomu zřejmě není
dostatek společenské vůle. 

Co tedy konkrétně navrhuji: 
1) v oblasti organizace JS: 
a) ustanovit v rámci ČJF etickou a volnoča-

sovou komisi, jejíž náplní by bylo: 
- sledování vývojových trendů JS u nás i ve

světě včetně nových aktivit (různé westernové
disciplíny, soutěže pro nejmladší jezdce, různé
kombinované soutěže, mimosportovní využí-
vání koní apod.)

- organizování sportovního vyžití jezdců bez
sportovních ambicí (různé srazy, společenské
akce s vyjížďkami, kurzy k novým poznatkům
ve vztahu člověk-kůň)

- dohled nad dodržováním zásad wellfair
v přístupu ke koni v jednotlivých disciplínách
a soutěžích

- metodická pomoc začínajícícím subjektům
b) zřízení oddělení vrcholového sportu

v rámci ČJF, aby se jasně oddělila činnost
ČJF na podporu vrcholového sportu od ostatní
činnosti 

2) v oblasti soutěží
a) oddělit amatérský a profesionální sport.

To, že v našem JS existují profesionálové,
nevědí snad už jen představitelé VV. Přitom
úkol realizovat toto oddělení vzešel už z před-
minulé konference. VV ho odbyl tvrzením, že
to v našich podmínkách oddělit nejde a s tím
se delegáti spokojili (Fasile est imperium in
bonos - je snadné vládnout dobrým). Když to
jde v celém světě, jistě to může jít i u nás.
Odvolávka na pravidla FEI je lichá, neboť tento
problém se týká především účasti profesionálů
na národních závodech. 

b) zpracovat nový soutěžní řád, který
odstupňuje možnost účasti v soutěžích jednot-
livých stupňů obtížnosti pro jezdce podle: 

- výsledků z minulých soutěží
- minimálního počtu let držení jezdecké

licence  pro koně podle:
- výsledků (dokončení a nikoliv umístění)

v soutěži příslušného stupně   obtížnosti, a to
v předchozím roce, nikoliv celoživotně

- minimálního počtu let soutěžní licence
V této souvislosti připomínám, že je

nesprávný názor, že obtížnostní průběh KMK
je návodem, jak postupovat ve výcviku koně.
Důkazem toho jsou rozdíly v počtu startujících
v kategorii 4- letých a pak v kategorii 6-letých.
A k tomu je třeba připočítat i to, jací jezdci
obvykle v soutěžích KMK koně jezdí. Nápodo-
ba řadovými jezdci je tedy metodicky zcela
zavádějící. 

c) vrácení se k limitaci počtu soutěžících
v soutěžích, a to nejen obecně, ale 
i konkrétně při schvalování rozpisu závodů
s ohledem především na kapacitu opracoviště.
Dále při schvalování rozpisů je třeba posuzo-
vat počet soutěží s ohledem na denní dobu,
aby soutěže nekončily za šera a po odchodu
diváků. Prostě ten, kdo schvaluje rozpis závo-
dů, by ho neměl kontrolovat jen z hlediska
dodržování pravidel, ale i z hlediska znalosti
místních podmínek a předpokládaného průbě-
hu závodů. 

3) v oblasti vzdělávání. 
Ve všech článcích seriálu se klade velký

důraz na vzdělávání a většina autorů v něm
vidí právě ono řešení daného problému. To je
sice obecně pravda, avšak zapomíná se na to,
že žijeme v Čechách a v době, kdy prakticky
všechny tradiční hodnoty zplaněly. A tak je
tomu i se vzděláváním a zde možná ještě ve
větší míře, než jinde. To se týká vzdělávání
obecně, nejen v oblasti jezdectví. 

V našich současných podmínkách se vzdě-
lávání stalo předmětem koupě a prodeje, a to
tím více, čím o vyšší stupeň vzdělání se jedná.
Komercionalizace zasáhla oblast školství více,
než jiné oblasti. A jezdecké vzdělávání není
výjimkou. Vzdělávání nemůže být podnikatel-

Pokračování na straně 8
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skou záležitostí obzvláště v deformovaných
podmínkách raného kapitalismu v ČR. Rozsah
hodin kurzu neřeší kvalitu vzdělávání. Např.
kurz cvičitelů trvá dnes cca. půl roku a nejsem
přesvědčen o tom, že by noví cvičitelé výrazně
lépe přispěli k nárůstu jezdecké vzdělanosti
v porovnání s těmi, kteří svoji kvalifikaci získali
v kursu, který trval víkend.

Kvalita vzdělávání je především otázkou
kvality lektorů. Zvláště na vyšším stupni vzdě-
lávání by měli problematiku přednášet ti, co
vlastní činností v dané oblasti něco dokázali,
a ne ti, kteří jsou ochotni to dělat a mají pří-
slušné funkce v ČJF. Lektorská vyspělost by
měla být dána dvěma kritérii: 

- vlastní výkonnost 
- věk, neboť i zde hraje velkou roli otázka

osobnostní vyzrálosti
Obvykle totiž ti, co sami něco v JS dokázali,

mají i potřebný vztah ke koni a mohou se
vyjadřovat i k otázkám etickým. 

Problematiku jezdecké etiky je třeba zařadit
jako povinnou součást všech kurzů v JS. Je
samozřejmostí, že jiná úroveň etiky se očeká-
vá od frekventanta, který má ambice na ZZV,
jiná od trenéra I. třídy. 

Z organizačního hlediska by měla být vzdělá-
vací střediska řízena ČJF, nikoli soukromníky,
protože motivace pořadatelů je v daném přípa-
dě zcela rozdílná. Na tom nic nemění ani účast
funkcionářů ČJF ve zkušebních komisích.

V neposlední řadě je třeba, aby vzdělávání
v JS se vymanilo z úzkého rámce skokového
jezdectví a zaměřilo se i na ostatní disciplíny
JS, ale i na ostatní jezdecké aktivity.

Nejen z tohoto článku, ale z celého seriálu
"Co bude dál?" je zřejmé, že v jezdectví v ČR
obecně existují problémy, které tíží jistou část
jezdecké veřejnosti. Tyto problémy by měly
řešit orgány ČJF. Avšak pokud jezdecká veřej-
nost nebude velmi důsledně po jejich řešení
volat, budou zde ještě velmi dlouho.

Dokončení ze strany 7 Příspěvek Jaroslava Staňka posouvá naší
diskusi do nové roviny. Po Janu Kutějovi se
i tento autor snaží problémy nejen pojmenovat
a sumarizovat, ale i řešit. V jednom bodě se
však autor mýlí, když diskusi uzavírá svým
shrnutím. Problematiku naznačenou v celém
seriálu příspěvků totiž tak snadno uzavřít nel-
ze.

Tak jako Jaroslav Staněk rozebírá tři hlavní
poznatky, všimněme si postupně jeho závěrů.

Pokud si v bodě jedna autor příspěvku mys-
lí, že s morálkou peněz a snahou po rychlém
úspěchu je nutno se jednoduše smířit, musím
mu oponovat. Nejen z příspěvků mnoha před-
chozích autorů, ale i z osobních setkání
s mnoha čtenáři vím, že je nás hodně, kteří to
vnímají jinak.  A v kontextu samotné podstaty
našeho sportu pak peníze a úspěch nepoklá-
dají za největší přínos doby.

Jaroslav Staněk ve svých závěrech jedním
dechem říká, že „Zálišovské vrcholové ježdění
pro radost dnes nikoho neuspokojí". Zapomí-
ná při tom, že právě takovému ježdění je
vlastní noblesa, slušnost, kavalírství a esteti-
ka, po které sám v následujících větách volá.

A dovolím si ve svých závěrech postoupit
dál a uvěřit, že právě toto pojetí nabídne
v budoucnu alternativu všem v současném
přísně sportovním jezdectví tápajícím. Alter-
nativu nepostrádající touhu po vysoké výkon-
nosti, současně však spojenou s velmi kultur-
ním vztahem k živému zvířeti, které je tak
povýšeno z nástroje ambicí na skutečného
partnera.

I nostalgii po časech minulých vidím
poněkud smířlivěji. Za totality bylo nepo-
chybně naše jezdectví bezvýznamné. Jez-
dectví má však mnoho nadčasových pravd.
Je se potřebné ujistit, zda některé z těchto
pravd, „nová doba" nesmetla pouze svoji
zpupností. Samozřejmě že v jezdeckém
sportu hraje významnou roli osobní vyzrá-
lost. Jen nesmíme zapomenout na slavné

Werichovo: „Všichni staří volové byli kdysi
mladí volové".

Ve druhém bodě příspěvku si Jaroslav
Staněk všímá možností, které ČJF má při
snaze o ovlivnění vývoje. Všechny jeho
závěry si zasluhují pozornost a jistě přijdou
příští autoři naší diskuse i na některé další.

V bodě tři, který se věnuje vzdělávání se
autor pozastavuje nad tím, že vzdělávání se
stalo předmětem podnikání. Statečnější by
bylo říci, že v některých případech se člen-
ské základně nabízí k odkoupení to, co
poskytovatelé nabyli za prostředky členské
základny. A to je samo o sobě nemravné,
stejně tak to, jak tomu ČJF přihlíží. V tomto
bodě je nesporně zajímavá i poprvé formulo-
vaná myšlenka rozdělení pravomocí mezi
orgány k řízení vrcholového sportu a k vede-
ní zájmového jezdectví.

JUDr. ing. Jaroslav Staněk, CSc, již léta
bojuje za lepší právní podobu Stanov ČJF.
Bojuje prakticky bezvýsledně a podezírá
zodpovědné, že „kapři sami sobě rybník
nevypustí". Otázkou je, kde nalézt na jejich
místo chytré, pracovité, nezištné a přitom
snášenlivé „Staňky".

Jaroslav Staněk není právě diplomat, ale
mnoho jeho názorů je nezpochybnitelných.
V návrzích řešení jasně formuluje některé
závěry. K diskusi je, zda by uskutečnění jím
navrhovaných změn jezdecké veřejnosti jen
a jen prospělo. Navíc podezírá zodpovědné
z nedostatku dobré vůle. S tím se také
nemohu zcela ztotožnit. Mnoho návrhů Jaro-
slava Staňka by určitě stávající zodpovědní
vyřešit dokázali. Jen musí zavládnout duch
spolupráce, namísto rivality. Důležitější musí
být sám názor, ne to kdo ho říká. A role koor-
dinátora je dána. Je jím prezident ČJF ing.
Jaroslav Pecháček, který své schopnosti
a pracovitost ve prospěch jezdectví již mno-
hokrát prokázal. To co Jaroslav Staněk píše,
chápu jako podanou ruku. Cyril Neumann

Ráda bych navázala na příspěvek Ing. Iva-
ny Ženíškové, který byl otisknut v minulém čís-
le a velice trefně poukázal na míru kvalifikace
jednotlivých "trenérů", kterým jsme my laici
někdy vydáni napospas. Budu hovořit o vlast-
ních zkušenostech a budu doufat, že tím ales-
poň trochu napomohu k lepší orientaci něko-
ho, kdo uvažuje o tom stát se jezdcem, nikoli
pasivně se vozící bytostí. Jako malé dítě jsem
byla uchvácena koněm, tím nádherným a ušle-
chtilým tvorem. Možná je to dáno geneticky,
neboť můj maďarský dědeček byl podková-
řem, vyhledávaný pro svou šikovnost široko
daleko. Vždycky jsem toužila stát se profesio-
nální jezdkyní, leč karty osudu byly rozdány
jinak. A tak rodinná rada rozhodla, že ze mne
bude houslistka. Protože však můj talent byl
natolik průrazný, že začal přinášet již od útlé-
ho věku vítězství v různých soutěžích, nemoh-
lo být ani pomyšlení na nějaká dětská přání. 

Moji rodiče prostě věděli, co chtějí a navíc
jako jezdečtí laici mi neustále vysvětlovali, že
na koni nemohu jezdit nejenom proto, že bych
si mohla zničit své drahocenné ruce, ale také
proto, že jsem příliš vysoká a tudíž těžká.
Rodiče měli velmi matné povědomí pouze
o dostihovém sportu. Žila jsem s touto infor-
mací poměrně dlouho, až jsem jednoho dne
zjistila, že moje výška ani váha s jízdou na
koni nejsou nijak v rozporu. A že dokonce exi-
stují místa, kde mne za peníze začnou "učit"
jezdit na koni. Bylo mi 25 let.

Když jsem se poprvé ve svém životě dosta-

Dalším diskutujícím je osobnost známá široké
veřejnosti ve zcela jiných souvislostech. Paní
Gabriela Demeterová je přední česká houslo-
vá virtuoska a je příjemné zjistit se, že i ona
má co říci k probletice jezdeckého sportu. Prá-
vě její příspěvek dokládá, že naše diskuse
není vedena zbytečně.

la do sedla koně, bylo to
v kryté hale a kůň byl na
lonži, prý kvůli bezpeč-
nosti. Začali jsme v kroku,
ale slečna, která mne teh-
dy měla na starosti, neje-
vila příliš velké nadšení,
že se mi má věnovat
a tudíž téměř pořád mlče-
la a koukala na hodinky.
Určitě neměla patřičnou
atestaci, jak to popisovala
ing. Ženíšková. Byla to
brigádnice, která za
pomoc při kydání stájí
a lonžování koní směla
také jezdit. Pro mne
v sedle to byly velice smí-
šené pocity, neboť jsem
nikdy v takové výšce
nesedělA. Navíc jsem měla pocit, že když kůň
skloní hlavu musím zákonitě spadnout.

Odborná rada a opravdu profesionální přístup
k totálnímu začátečníkovi, za kterého jsem se
nebála vydávat, by mi byla bývala oporou. Asi
po 10 minutách chůze v kroku mi slečna sdělila,
že zkusíme naklusat. Ano, ve filmech to vypadá
snadněji. Dala mi pár informací o rytmu vysedá-
ní, to jsem co by houslistka rychle pochopila
a jala se pobízet už tak velice otráveného koně,
který byl takovým otloukánkem pro začátečníky.
Kůň na pobídky slečny příliš nereagoval a já už
byla notně unavená z "pokusů" o pobídku do
klusu. Podotýkám bez hlubšího zasvěcení, jak
taková komunikace s koněm vlastně vypadá.
Náhle kůň naklusal a já se dostala do střetu
s tvrdou realitou. Snažila jsem se vysedat atd.
V tom ovšem kůň začal zrychlovat. Nedbal tiší-
cích pokynů slěčny, která si s ním evidentně pře-
stávala vědět rady, až se pro mne možnost udr-
žet se v sedle stávala čím dál vzdálenější. V tom

to kůň vyřešil za nás oba a vyhodil. Já přepad-
la přes hlavu a dopadla do pilin. 

Slečna projevila lítost a situaci komentovala
slovy, že on to někdy dělává…. Já jsem vědě-
la, že musím sebrat síly a okamžitě se na koně
opět posadit. Podařilo se, a v kroku jsme mou
první "lekci v sedle” ukončili. Bez přítomnosti
odborného instruktora. Nikdy jsem už do té
stáje nejela.

Protože jsem zvyklá od dětství překonávat
překážky a nevzdávat se po prvním neúspěchu
(ve hře na housle to jinak nejde), našla jsem si
jinou stáj, kde jsem doufala, že mé zážitky
budou lepší a já se konečně začnu učit.

Byla jsem otevřená záplavě informací.
Seznámili mne s koňmi, kteří měli být mými
budoucími učiteli. Jezdilo se nejprve několik
lekcí na jízdárně, než se vyrazilo do terénu.
Moje klisna byla opravdu neskutečně trpělivá.
Nikdy jí to nezapomenu. Jako laik jsem nabyla
dojmu, že tady si mne alespoň někdo všímá

Co bude dál?
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a snaží se "něco" mne naučit. Nicméně možná
díky tomu, že mám v životě štěstí, se mi v této
stáji při následujích vyjížďkách nic nestalo.
Byla jsem mnohokrát svědkem velmi nebez-
pečných situací I jejich součástí, když to se
mnou někteří koně " sbalili" a já pádila lesem
nelesem, loukou neloukou, neboť to byli vyřa-
zení koně z dostihů a nebo pouze zkažení
koně, které neměl kdo dávat po nás začáteční-
cích zase do pořádku. To by v té stáji musel
někdo mít zájem na sobě pracovat…. Nikdo se
nebál riskovat mé zdraví na společných vyjížď-
kách se slabými jezdci, kteří naprosto nebyli
zralí na jízdu v terénu a tím způsobovali pro-
blémy nám všem. I nakopnutí v sedle od cizího
koně při Hubertově jízdě nebylo
vyjímkou….Ale peníze se přece musí vydělá-
vat, že?

Moje „jezdecká kariéra" v této stáji skončila
po několika letech vyjížďkou, kdy se při návra-
tu směrem ke stáji naklusalo a jeden kůň „to
sbalil" s naprostým začátečníkem a tím se klis-
na, kterou jsem měla tehdy přidělenou vyřítila
do trysku a začaly dostihy lesem. Celá akce
skončila pádem jezdkyně přede mnou a díky
tomu se mi podařilo mého pádícího koně
zastavit na kraji lesa. Jinak mne čekal úprk
přes louku na asfalt ve vesnici až ke stáji.

V další stáji, kde věděli jaká je má profese
a jak mi záleží na zdraví ( nikdy jsem neměla
problém se přiznat k nízké úrovni mého jezdec-
kého umu…) mne posadili na krásného ryzáka,
který v klusu na lesní cestě usoudil, že se tro-
chu pobaví na můj účet a udělal čtyři kozelce.
Tři jsem vyseděla, ale při čtvrtém jsem letěla po
hlavě dolů. Výsledek byl úplně rozlámaný kot-
ník, tři měsíce v nechodící sádře a na koncertní
pódia jsem se složitě dopravovala o berlích
a hrála v sedě. Stavovská čest mi velela žádný
koncert nerušit. Až poté, co jsem slezla z ryzá-
ka, než mne odvezli do nemocnice, mi majitelka
stáje řekla, že to už dlouho neudělal a tak si
myslela, že bude  „v pohodě". Řekla mi, že to
byl kůň z transportu z Ruska, který měl za
sebou kromě ukrutně dlouhé cesty také týden
stání ve vagónu téměř bez vody a sena…. Evi-
dentně deprivant, který zkratoval.

Bohužel podobné zážitky mají I mí hudební
kolegové, kteří tímto na koně zanevírají. Marně
se jim snažím vysvětl it, že problém není
v koních, ale v lidech. Koně jsou jejich oběti. Ale
když jste na koni nikdy neseděli a majitel stáje
poskytující "odbornou" službu vás hned posadí
na koně a hurá do terénu, kde si s vámi kůň
dělá co chce, není divu, že se vytvoří spojení
kůň  = nebezpečí a strach.

Pro mne bylo před několika lety průlomové
setkání s Dr. Norbertem Záliše, který mne
zařadil mezi své žáky a začal mi ukazovat
o co jde v jezdeckém umění. Analogie mezi
hrou na housle a touto královskou disciplínou
je nesmírně silná. Housle také nesmíte znásil-
ňovat, jinak se před vámi uzavřou. Když jim
však nasloucháte, udělají pro vás rády cokoli.
To ovšem také každý interpret neumí. Je
k tomu zapotřebí nesmírná pokora, cit a vůle
neustále studovat a pracovat na sobě. Ani
slavné stradivárky nevydají jen tak své geniál-
ní vibrace. K tomu je zapotřebí dotek mistra. 

U Dr. Záliše v pojetí vztahu koně a člověka
nacházím to, co jsem od dětství hledala. Uká-
zal mi, že I já jako laik mohu jezdit na plemen-
ných hřebcích v otevřené krajině a nemusí to
pro mne být stresující a nebezpečné a přitom
má přítomnost v sedle může být pro koně, kte-
rý toho umí víc než já, příjemná a nestresující.

Přála bych každému jezdci, který chce pra-
covat především na sobě, aby byl schopen
SPOLUPRÁCE se svým koněm, aby potkal ve
svém životě učitele, který sám neváhá vydat
se na nekonečnou cestu učení. Neboť, jak pra-
ví zenoví mistři - není důležitý cíl, ale cesta. To
by mělo platit I pro provozovatele veřejných
jízdáren.

DISKUSE

MS v Brně za dveřmi
Zahajovací ceremoniál prvního světového šampionátu v ČR se uskuteční

29. července od 19 hodin. V rámci něho budou moci diváci shlédnout gala
show Sólo pro koně.

Na brněnské výstaviště bylo v týdnu před MS dovezeno ze SRN 221 mobilních
boxů, pět kamionů slámy, kamion lisovaných bezprašných pilin a dva kamiony sena.
Pro hnůj je připraveno deset kontejnerů, které se musejí vyměnit zhruba 130krát.

Bylo položeno 7 000 m2 jízdárenských ploch a pro diváky smontovány tribuny
k sezení s kapacitou zhruba 5 000 osob. Na sportovní část programu je akreditováno
620 lidí z 25 zemí světa. Mistrovství světa se zúčastní 183 sportovců a dalších 129 jich
bude soutěžit o medaile v rámcovém mistrovství Evropy juniorů. Dalších 530 osob a 50
koní vystoupí v doprovodném programu. Začne již zmíněnou gala show Sólo pro koně
a bude pokračovat souběžně se sportovním programem v pavilonu G1 po celou dobu
šampionátu. Diváci uvidí celou plejádu plemen, jezdeckých stylů, chovatelské přehlídky
apod. Chybět nebudou ani drezurní soutěž nebo paravotližní závody. Mezi hlavní body
večerních programů patří mj. sobotní fashion show, při níž slovenský módní návrhář
Marcel Holubec W., držitel prestižního titulu Top Styl Designer 2007, představí svoji
vítěznou kolekci „Pepiniér“, která byla věnována koním. Také ve středu a ve čtvrtek je
o večerní zábavu postaráno - pro účastníky i návštěvníky bude celý večer promítat pod
širým nebem letní kino. Veškeré podrbnosti najdete na adrese www.voltiz2008.cz

Karla je na cestě
Olympijská pouť klisny KARLA začala a ve středu 16. července odcestovala

s Jaroslavem Hatlou do karantény v Cáchách. Klisna je v pořádku a dobře zvládla
i závěrečnou soutěž v německém Hünxe (CIC** 11.-13. 7.). Celkově skončila naše
dvojice mezi 40 startujícími na 8. místě a soutěž pojal náš olympionik skutečně tre-
ninkově. Po drezúře (i přes dva omyly) skončil na 14. místě, těžký a technicky nároč-
ný kros znamenal pouze 14 bodů za čas a posun na 11. příčku a spokojenost
zavládla i po parkuru s jedinou chybou. Společně se stájovou jedničkou startoval
v Hünxu v soutěži o hvězdu nižší (CIC*) i ALVAR, který skončil na 13. místě a i svě-
řenkyně Jar. Hatly Barbora Žáčková s FREY, která se umístila sedmnáctá.

Podle posledních zpráv již KARLA v Cáchách absolvovala cvalový trenink a pro
Jaroslava Hatlu je největším zážitkem možnost sledovat drezurní práce německých
jezdkyň. Pokud vše půjde hladce odlétá KARLA společně se svojí ošetřovatelkou
Janou Janečkovou do Hong Kongu v úterý 29. července.



ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

Sportovní 
kalendáfi

25.-27.7. Ostrava MČR -sen., Y
25.-27.7. Radslavice A/T + pony
25.7. Rožnov p. R. R
25.7. Kozlovice R MČR, CRI*
26.7. Gabrielka Z-L
26.7. Horky n. J. ZM-L
26.-27.7. Mažice ZM-S
26.-27.7. Hostouň ZM-S
26.7. Chomutov ZM-L
26.7. Hrádek u P. Z-S
26.-27.7. Mikulov D/Z-ST
26.7. Cheb Z-S
26.7. Zlín ZM-L
26.-27.7. Prostějov D/Z-L
26.7. Štoky ZM-L
27.7. Kozlovice R
28.-30.7. Mělník ZL-ST, D/L-S pouze pony
31.7.-3.8. Brno voltiž MS -sen., ME-J 
1.-3.8. Martinice L-T
1.-3.8. Pardubice CCIO***
1.-2.8. Javor Hory ZM-T
2.8. Mníšek p. B. E/L MČR E-J
2.8. Nymburk Komárno ZM-S
2.8. Kaničky Z-L
2.8. Ústí n. L. Z-S + pony
2.8. Černožice Z-S
2.8. Brno Žebětín D/Z-TT
2.-3.8. Mikulov Z-S
2.8. Třeština - Háj D/Z-T
2.-3.8. Trojanovice Z-S
2.-3.8. Otice Z-S
2.-3.8. Těšánky D/Z-ST
2.8. Zlín ZM-S
2.8. Okřešice ZM-L
7.-10.8. Ostrava Z-ST
8.-10.8. Frenštát p. R. MČR pony S+D
9.8. Všetice Z-L
9.8. Poděbrady ZM-S
9.-10.8. Stará Boleslav ZM-L
9.8. Vondrov ZM-L
9.8. Židovice ZM-S
9.8. Jaroměř ZM-L
9.8. Pardubice D/Z-ST
9.-10.8. Karlovy Vary St. Role D/L-TT
9.-10.8. Děpoltovice ZM-ST
9.8. Zlín D/Z-S
9.-10.8. Čakovičky A/S
10.8. Přeštěnice Z-L + pony
10.-11.8. Brno Líšeň Z-ST
10.8. Třešť Z-S

Převzato z www.cjf.cz

Vzdûlávání cviãitelÛ a trenérÛ
Akreditované zafiízení M·MT otevírá 

vzdûlávací programy v oblasti sportu - jezdectví.

- Cviãitel - v rozsahu 171 hodin
podmínkou je drÏení jezdecké licence min. 3 roky,
vûk min. 18 let

- Trenér III.tfi. (C) - v rozsahu  279 hodin
pro ty, ktefií nemají maturitu, podmínkou je min. 5 let 
drÏení cviãitelské licence, vûk 25 let, vl. v˘konnost "S"

- Trenér II.tfi. (B) - v rozsahu 229 hodin
podmínkou je ukonãené stfiedo‰kolské vzdûlání, 
min. 5 let drÏení cviãitelské licence, vûk 25 let, vlastní
v˘konnost "S"

Zahájení kurzÛ fiíjen 2008. Pfiihlá‰ky s kopií licence a u trenérÛ
pak dále doklad o v˘konnosti (ev. kopii maturitního vysvûdãení) 
posílejte do 15. záfií 2008  na adresu:
Mgr. Jaroslav Sedláãek, Hillebrantova 1077, 158 00, Praha 5
Info: tel. 724 511 140
e-mail: kolarova_veronika@quick.cz

Jezdecká škola
Equus Kinsky

v Hradištku 
u Sadské 

nabízí:
●● výcvik jezdců a koní
●● ustájení koní
●● rekreační pobyty v penzio-

nu Caesar
●● prodej koní

další informace na: 
www.equus-kinsky.cz

Opět „Velké Kladno“
Po několikaleté přestávce se v kladenském

sportovním areálu konaly jezdecké závody vrcho-
lící soutěží -ST**-. Přes kolizi s evropským šampi-
onátem na Trojském ostrově dorazilo k soutěžím
dost koní. V -L*- a ve stupň. obtířnosti do 130 cm
se dařilo bratrům Studničkovým. Úspěšný byl
především Václav, který obě soutěže vyhrál
(ZOE, ZARA 2). V -ST**- mezi dvanácti koňmi
zvítězil Luboš Vondráček na ARGON 1 před
Michalou Roubalovou (ŠERRY) a Jitkou Opatr-
nou (BOXER). Dvoukolovou Cenu Primátora
města Kladna vyhrál Sergei Motygin s ASTRID 1
(JK Všetice).

Ve dnech 12.-13.7.2008 se v Národním hřebčíně
v Topolčiankách konalo Mistrovství SR v drezuře.
Soutěže byly otevřeny i pro zahraniční jezdce. 
Z ČR se zúčastnila juniorka Ivana Galatíková
s koněm CAPITOL (JK Galatík Těšánky), která se
v soutěži JU/2006 v konkurenci 18 jezdců umístila
na 6. místě a v soutěži JD/2006 byla druhá. První
zahraniční start juniorky byl tedy úspěšný. 

Eva Nesňalová

V Trojanovicích byl úspěšný Josef Kincl na CAS-
CAR (Horymas Horní Město)

Bezručův pohár 
a VC Frýdku Místku

Již 37. ročník Bezručova poháru pořádal 12.-
13. července  JK Sviadnov. Nedělní prudký déšť
s kroupami narušil průběh hlavní soutěže, která
byla na hodinu přerušena. Soutěží se také
zúčastnili jezdci Polska a Slovenska.

V sobotní soutěži -S**-  bylo na startu 51 star-
tujících. Po rozeskakování zvítězil J. Zwinger
s TUDOR (JK Opava Kateřinky), který již trénuje
ve Stáji Mustang Lučina. 

V nedělní -ST**- s finále pro deset  dvojic zví-
tězil Stanislav Hošák na FEDERWEISSER (ŠZP
Nový Jičín) před Martinem Šoupalem s CORNA-
DA - K (Geofinu Equiteam). Třetí a čtvrtý skončil
Zdeněk Žíla s EIBISCH II a PINOT GRIGIO ze
Stáje Mustang Lučina.

Bezručův pohár 2008 byl hodnocen ze dvou 
-S**- a zvítězil Zdeněk Žíla s LE PATRON. -jge-

Stanislav Hošák na FEDERWEISSER ŠZP Nový Jičín z Hřeb-
čína HF Nový Jičín byl nejlepší ve VC Frýdku Místku

Foto J. Gebauer

Foto T. Tengler



Výsledky
Moravský Krumlov CAN 27.-29.6. XX.

Memoriál Jan Branče spřežení pony (4)
1. Votoupal (Moravský Krumlov), jedno-
spřeží (10) 1. Exnar (Hřebčín Favory),
dvojspřeží (5) 1. Soukup (JK Ruda),
čtyřspřeží (4) 1. Nesvačil J. st. (Favory
Benice).

Praha - Komořany 28.-29.6. drezura
DD 03 (25) 1. Richterová - WELTTINA H.
(JS Millenium), DJ 03 (17) 1. Habásková -
ROULETTE (JK Ronex), JU 06 (22) 1.
Skripová - MONTEK (Dobročkovice), JD
06 (15) 1. Soustružníková - LALIQUE
(PM Brno), SG 00 (12) 1. Žižková - DAR-
WIN (Žižka Praha), 2. Krčmářová - FER-
RAGAMO 3 (Epona Praha), 3. Boháčko-

SPORT REPORTÁŽE

Nabízím výrobu 
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

pohár (12) 1. Bielíková - SAFÍR 14 (Hipo-
drom Most), 2. Lukšínová - LAMIRÁL
(Florida Kroměříž), 3. Složil -GRÉTA 8
(Oldřichov).

Klatovy 5.7. -ZM- mladí koně (11) 1.
Horký - SHERY LADY HG (JK Tandem), -
Z- (52) 1. Peťulová - ROMEO 4 (Urban
Klatovy), -ZL- (46) 1. Diviš - HAROLD 1
(Perla Hostouň), -L*- (9) 1. Mašková -
SHARON (Smaha Dýšina).

Deštná 5.-6.7. drezura -DJ 03- (9) 1.
Kotyzová - ALICE 3 (Adam), -JU 06- (5)
1. Knoflíček - MÁJ (Obč. sdr.), -JD 06- (5)
1. Raiskupová - EXCALIBUR ( Obč. sdr.),
SG 00 (6) 1. Krčmářová - FERRAGAMO
3 (Epona Praha), DD 03 (12) 1. Kotyzová
- ALICE 3 (Adam), -JU 06- (5) 1. Knoflí-
ček - MÁJ (Obč. sdr.), -JD 06- (6) 1. Koty-
zová - LITTLE JOE 3 (Adam), SG 00 (7)
1. Krčmářová - ROMEO 8 (Epona Praha).

Děpoltovice 5.-6.7. -ZM- děti 1. Kub-
rychtová - BLIZARD, mladí  koně 1.
Bičovská - IZOTOP, -Z- 1. Kubísková -
LOTUS 4, -ZL- 1. Donthová - GAUNER
Donth, -L**- 1. Donthová - GLADIÁTOR
Donth, 2. Straková - LAWRENCIE, 3.
Straková - LOST CHANCE, -S**- 1. Kočík
-  ALBAN K, 2. Straková - LOST CHAN-
CE, 3. Studničková - ROKINA, -Z- 1. Dar-
dová- HAG 1, -ZL- 1. Kantová - TRAVIA-
TA, -L**- 1. Donthová - RESKÁTOR
Donth, 2. Kočík - WELTALL, 3. Štorkán -
NINA 2, -S**- 1. Kočík - ALBAN K, 2. Šíst-
ková - HAVAJ 1, 3. Studnička J. - ZERO
HERO, -ST**- 1. J. Studnička - GODD-
NESS, 2. Mašek - SECURITY, 3. Urba-
nová - TRENING.

Sobotka 12.-13.7. stupň. obt. do 110
cm (18) 1. Palička - INDIGO HERALDIK
(FAPASO Vysoká Libeň), -L**- (29) 1.
Chýle - DUBIRA (SS Chýle), -S**- (23) 1.
Chýle - ROMMEL (SS Chýle), 2. Kabáto-
vá L. -  NAOMI 4 (JS Nesměň), mini -
maxi (10)  ex equo 1. Kabátová - NAOMI
4 (JS Nesměň), Chýle - ROMMEL, DILO-
NA (SS Chýle), štafeta dvojic (24) 1.
Lédlová -MARKÝZ, Macek P. - CALEDO
(JS Javorník), dvouf. sk. 100/110cm (54)
1. Malá - ČILA (Malá jezdecká společ-
nost), stupň. obt. do 110 cm (52) 1.
Macek - GENUS (JS Javorník), -L*- (28)
1. Vančura P. -  ROCKY (JŠ Valdštejnská
obora).

Jemčina 12.-13.7. -Z- (45) 1. Papou-
šek K. - STARNATO (Srnín), -ZL- (54) 1.
Zušťák - OTELLO 1 (Sokol Husinec), -L*-
(36) 1. Mayer - MAMBA (JS Ohrazenice),
2. Badalová - CEDRA 1 (Holiday), 3.
Pokorná - CAPTAIN#S-CARTOUC
(Dynín), -S**- (25) 1. Mayer - MAMBA (JS
Ohrazenice), 2. Charvátová - VIGORA 1
(Strážiště), 3. Perníčková - ÚSVIT 1 (JK
Heroutice), -ZL- (36) 1. Zušťák - OTELLO
1 (Sokol Husinec), -L**- (45) 1. Skálová -
ALIGÁTOR (Třeboň), 2. Kotalík - DARJA
(Opalice), 3. Opatrný - ATOMINO (Hořo-
vice), -S**- (52) 1. Opatrný - ATOMINO
(Hořovice), 2. Mayer - MAMBA (Ohraze-
nice), 3. Vojtková - CLEO (Melichar), -
ST**- (29) 1. Veselovská - DONA 9
(Hřebčín Suchá), 2. Studnička - KON-
VENT (Zájezd), 3. Tretera - RED STAR
(Tretera), -L**- (32) 1. Papoušek K. -
BAXTER (Srnín), 2. Papoušek J. -
GAJUS (Mar. Lázně), 3. Stonjeková -
VIDINA 1 (Marengo), stupň. obt. do 130
+ žolík (25) 1. Opatrný - ATOMINO
(Hořovice), 2. Veselovská - DONA 9
(Suchá), 3. Šlechta - PENELOPE-
T (Hřebčín Obora), -T**- (13) 1.  Opatrný
- LECARINO, 2. Opatrný - BEETHOWEN
(Hořovice), 3. Jandourek - CASIO Karsit
(Karsit), 4. Hruška - BURBERRY BRIT
(Hruška), 5. Fiala - CASSINI#S SON-
T (Leon Blatná).

Trojanovice 13.7. pony handicap -
ZLP- 1. Sapara - DIANA 19 (Olešnice), -
LP- Škanderová - REJK (JK Javorový), -
SP- (25) 1. Šalková - ŠERON (Oxer

Neděle 13. července byla dějiš-
těm závodů malých i velkých koní.
Někteří pony jezdci ještě doháněli
mistrovské kvalifikace. 

V SP na rozeskakování bylo 25
dvojic, zvítězila Tina Šalková
a Šeron 1 (Oxer Šalková), která
byla v dramatickém rozeskakování
o desetinu vteřiny rychlejší než Vik-
torie Pletnická a NIGHT BOY (JK
Rimex). Hlavní soutěž pro pony byl
STP hdcp na výšce 110 cm a vítěz-
ství si odnesla domácí Lucie Strna-
dlová a MARIO 2 před Kateřinou
Kubrickou s BOHEMIA WILD BOY.

Odpolední program vyvrcholil
soutěží -L-, který vyhrála domácí
juniorka A. Kubová a CADETKA.

V Trojanovicích se však již vše
připravuje na vrchol sezony, kterým
bude 2. Finále Moravského šampio-
nátu mladých koní   ve dnech 2. - 3.
srpna. Toho se zúčastní 30 nejlep-
ších   4letých, 25 5tiletých a 20 nej-
lepších 6tiletých koní z 5ti kvalifi-
kačních kol. Vít Holý

V Trojanovicích
malí i velcí

Memoriál
Vl. Havránka
Pátý ročník Memoriálu Vladimíra

Havránka se konal 12. - 13. červen-
ce na kolbišti pod Humprechtem
v Sobotce. V sobotu se diváci bavili
především při soutěži Mini-maxi.
Výšku 160 cm překonalo všech
deset  soutěžících a tři jezdci bez-
chybně dostali přes výšku 170 cm.
Jan Chýle s oběma svými koňmi -
ROMMEL a DILONA a Lenka
Kabátová s NAOMI 4 z JS Nesměň.

V hlavní soutěži Memoriálu Vl.
Havránka potvrdil Jan Chýle na
ROMMEL (SS Chýle), že se mu
v Sobotce daří. K prvnímu a třetímu
místu z -L**- přidal prvenství
a bronz z hlavní soutěže (-S**-).
Druhá skončila L. Kabátová s NAO-
MI 4 (JS Nesměň).

O prvním červencovém víkendu
proběhlo v Děpoltovicích oblastní
mistrovství Karl. kraje ve skocích.
V nejvyšší soutěži -ST**- obsadil
první místo Jan Studnička s GODD-
NESS (Zájezd). Oblastní mistryní
dětí se stala Klára Šešulková na
LADY, mezi juniory zvítězila Miro-
slava Křivancová s FARAÓN. Mezi
seniory se nejlépe vedlo Ivu Kočí-
kovi na ALBAN (JK Kočík Stružná). 

Na všechny příznivce se
v Děpoltoicích opět těší 9. a 10. srp-
na, kdy zde bude JK Pegas za
pomoci města Nová Role pořádat
III. Děpoltovické letní slavnosti.
Zahájení je v sobotu v 9.00 hodin.

Děpoltovice zvou

Hanácký pohár 
XXXI. Hanácký pohár (-S-) se

konal na kolbišti v Pravčicích 5. čer-
vence a po rozeskakování dvou
koní v něm zvítězila Nikola Bielíko-
vá na SAFÍR, která přesunula při
studiu v Brně těžiště své sportovní
činnosti na jižní Moravu. Na druhém
místě skončila Ivana Lukšínová
(LAMIRÁL) z Kroměříže před Jiřím
Složilem na GRÉTA (JASO Oldři-
chov).

Svaz chovatelů českého teplo-
krevníka pořádá ve spolupráci se
Zemským hřebčincem Písek 
22. srpna Finále celostátní pře-
hlídky tříletých klisen ČT 2008
(zač. 10.00 hod.). 

Následující den pak Zemský
hřebčinec Písek zve všechny příz-
nivce koní na Chovatelský den
Zemského hřebčince Písek (otev-
řeno od 10.00 hod., přehlídka ple-
meníků od 11.00 hod., program
s ukázkami 13.30 hod.).

Pozvánka do
Písku

vá - KODEX ROYAL), IM I (19) 1. Rött-
gen - PICADILLY (SRN), 2. Půlpánová -
DAF ONDRÁŠ (Equus Kinský), 3. Habás-
ková - SAPIENS-K (JK Ronex), vJ 06 (7)
1. Marešová - LUCKY LIFE (Bořeň Svin-
čice), IM II (5) 1. Röttgen - WILLIAM 149
(SRN), 2. Sigismondi - PLESANT (JK Ilu-
ze Makotřasy).

Prostějov 28.-29.6. drezura -Z1- (7) 1.
Hežová - LIZARD (JO Pegas), -Z1- (10)
1. Korbélyiová - LOPEZ-18 (Prostějov), -
Z3- (13) 1. Korbélyiová - LOPEZ-18 (Pro-
stějov), -L0- (9) 1. Kočí - FOREST GUMP
(Křelov).

Strakonice 4.-6.7. dvouf. sk. 110/120
cm (63) 1. J. Papoušek - KLÍVIE (JS
Mariánské Lázně), dvouf. sk. 120/130
cm (90) 1. Navrátil - BENTLEY KLEKE-
ČJKKA (Navrátil), dvouf. sk. 130/140 cm
(37) 1. Opatrný - MARKET
TINKA#S BOY (Opatrný), 2. Kincl -
CHIMBOTE (TJ Horymas Horní město),
3. Žíla - LE PATRON (Mustang), -L**-
(79) 1. Papoušek K. - POCTA 1 (JO
Srnín), 2. Papoušek J. - KLÍVIE (JS Mar.
Lázně), 3. Strnadlová - MARION (3) Tro-
janovice), -S**- (84) 1. Papoušek K. -
POCTA 1 (JO Srnín), 2. Crnková - LA
GABANA (Bost), 3. Mayer - CONSTAN-
ZE (JS Ohrazenice), -ST**- (58) 1. Žíla -
CARLOS (Mustang), 2. Opatrný - BEET-
HOVEN (Hořovice), 3. Zelinková - QUITO
(Tarpan), -L**- (73) 1. Luža  - TANGELO
S (Schneider), 2. Mestenhauserová -
QUEREN (JK Mělník), 3. Zwinger -
TUDOR (Opava Kateřinky),  -S**- (72) 1.
Opatrný - RITA 94 (Hořovice),  2. Papou-
šek J. - LADARCO (JS Mar. Lázně), 3.
Luža  - RONALDO-S (Schneider), ČSOB
VC -T**- + finále (22) 1. Žíla - CARLOS
(Mustang), 2. Zelinková - WINSTON (JK
Tarpan), 3. Fiala - CASSINI#S SON
(Leon Blatná).

Pravčice 5. 7. XXXI. Hanácký pohár -
ZM- mladí  koně (20) 1. Hrůzková - SHE-
RON 1 (Equus-H), dvouf. sk. 100/110
(53) 1. Kácal - SAVANA 3 (JK Samson),
stupň. obt. do 120 + žolík (34) 1. Pavli-
nová - PAViÁN (Alika Čelčice), -L- (20) 1.
Složil - GRÉTA 8 (Oldřichov), 2. Hrůzko-
vá - ULRIKA A (Equus-H), 3. Bielíková -
SAFÍR 14 (Hipodrom Most), -S- Hanácký

V Hradci nad Moravicí zvítězila 20. 7.
v hlavní soutěži -S**- Denisa Tošov-
ská na FARAWAY (JPS Vanice)

Lenka Matunová (JK Hlaváč) v sed-
le domácí DRAKONY obsadila
v hlavní soutěži v Sobotce (-S**-)
páté místo

Foto J. Gebauer
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Šalková), 2. Pletnická - NIGHT BOY (JK
Rimex), 3. Kubrická - BOHEMIA WILD
BOY (Sp. stáj Kubrický), handicap -STP-
1. Strnadlová - MARIO 2 (Trojanovice), 2.
Kubrická - BOHEMIA WILD BOY (Sp. stáj
Kubrický), 3. Kovářová - BEAUTY 3 (SS
Starkon Nová Říše), koně -Z- (31) 1.
Gawlas - CATANGO - M (Stáj Mustang), -
ZL- (35) 1. Kopiš ml. - AMATEUR 82
(Slovan Frenštát), -L- 1. Kubová -
CADETKA (Trojanovice), 2. Kopiš st. -
PAMELA (Slovan Frenštát), 3. Pletnicki -
CALIGULA (JK Rimex).

Plzeň 19.7.Cena města Plzně - drezu-
ry DD (12) 1. Šimáková - MOTLEY (JK
St. Leonhard o.s.), L5 (7) 1. Ujházyová -
CHER (JS Plzeň - Bory), JU (7) 1. Valen-
tová - HOLIDAY INN (JK Hlinovská Pra-
ha), JD (11)  1. . Čermáková - HOLIDAY
INN (Horse Academy), SG (7) 1. Pecho-
vá - WELLINGTON (JK Pferdimex Tlusti-
ce), 2. Seidlová - BELLARIO (JeS Poho-
da o.s.), 3. Hřebíková - GRADO (JS
Plzeň - Bory).

Otice 12.7. drezura DU 03 (22 startují-
cích) 1. Křemenová -  PARIKA (JK Hřeb-
čín Albertovec), L1 05 (11) 1. Křemenová
- AMADEUS 5 (JK Hřebčín Albertovec),
L5 00 (6) 1. Křemenová - COLADAS  (JK
Hřebčín Albertovec), S0 05 (5) 1. Křeme-
nová - COLADAS (JK Hřebčín Alberto-
vec), 2. Dvořáčková - LIBERTY (Stáj
Vors), 3. Dvořáková - TYGRA (JK Agro-
styl Otice)

Hradec nad Moravicí 19.-20. 7. -ZM-
4 a 5ti letí 1. rokem (11) 1. Veselský -
CASPER 1 (JO při SŠZe Přerov),  -Z-
děti a junioři (8) 1. Hladká - CIR (JK Cho-
těbuz), ostatní (40) 1. Majetný - LAGO-
NERO (Stáj Mustang Lučina),  -ZL- děti
a junioři (11) 1. Tošovská - ŠERON 2
(JPS Vanice), ostatní (55) 1. Vereš - FIO-
RELLA (JK SOUZ Horní Heřmanice),  -
L*- (41) 1. Pěkniková - LÁVA 4 (JK Dan-
ce and Jump), 2. Hanzelka - GRAND
BONUS V (Pavel Hanzelka), 3. Šídlo -
ASTRA (JK Agrostyl Otice), -S*- (13) 1.
Jäger - GEREMI (Espresa), 2. Tošovská -
FARAWAY (JPS Vanice), 3. Šindler -
ARANKA 7 (JK Dolní Životíce), -ZL- (9) 1.
Sandriová - ASTORIA 1, -L**- (16) 1.
Holušová - NAIROB (SK Starý mlýn Opa-
va Kylešovice), 2. Schmid - STING (Esp-
resa Dolní Benešov), 3. Urbanský - ALI-
TA FAU (JK B.U.K. Opava), -S**- (14) 1.
Tošovská - FARAWAY (JPS Vanice), 2.
Gladišová - IRRAS, 3. Gladišová - ADAM
4 (JK Gladiš), pony -ZLP- (10) 1. Šramko-
vá - GIOM 1 (JO TJ Primátor Litomyšl), -
LP- (20) 1. Pletnická - NIGHT BOY (JK

Rimex), -SP- (17) 1. Tošovská - PAMELA
9, -STP- (6) 1. Tošovská - PAMELA 9
(JPS Vanice).

Frýdek Místek 12.-13.7. dvouf. sk.
110/120 cm (79) 1. Lamich -  GEORG
(JK Opava Lateřinky), -L**- (87) 1. Hent-
šel - COLUMBIA Auto Sitta (Baník Ostra-
va), 2. Hlaušek - ETOS 1, (JK Šilheřovi-
ce), 3. Ludvík - KAMPA (JK Velká
Polom), -S**-  (51) 1. Zwinger - TUDOR
(JK Opava Kateřinky), 2. Fialka - AL
CAMPO JK Mustang  Lučina), 3. Hruška -
RADEK (JK Opava Kateřinky), stup. obt.
do 120 cm (51) 1. Pál - CHARLATAN
(Slovensko), -S**- (48) 1. Toth - ESEJ
(JK Fresta Brno), 2. Kuba - TORO 1 (SS
Kentaur Prostějov), 3. Žíla - LE PATRON
(Stáj Mustang Lučina), -ST**- (25) 1.
Hošák - FEDERWEISSER ŠZP Nový
Jičín (JK Hřebčín HF Nový Jičín), 2. Šou-
pal - KORNADA-K (Geofin Equiteam), 3.
Žíla - EIBISCH II, 4. Žíla - PINOT GRIGIO
(Stáj Mustang Lučina), 5. Hentšel - SAL-
WADOR Fitmin (Baník Ostrava).

Bernartice 12.-13.7. -ZM- mladí koně
(13) 1. Daňková - RÁCHEL 3 (Zhoř), děti
(7) 1. Hladíková - DEWIE (Klatovy Luby),
-Z- (53) 1. Šůchová - URIEL (Bernartice),
-ZL- (39) 1. Konvalinková - DIANA 23
(Vysoká Libeň), -L*- (10) 1. Rédl ml. -
NARCIS (Bernartice), 2. Otradovec -
CLER, 3. Otradovec - ARTEX 6 (Otrado-
vec), dvouf. sk. 110/120 (25) 1. Mudrová
- SLAVÍN (Mudra), -ZL- (27) 1. Šůchová -
URIEL (Bernartice), -L**- (9) 1. Rédl ml. -
NARCIS, 2. Heroldová - VIKTORIA 1
(oba Bernartice), 3. Ovsjanniková -
ANDORRA (Vlčtejn), OM zčo děti (8) 1.
Šůchová - URIEL (Bernartice), jun. (3) 1.
Doláková - WINSDOR (Bohemia s.r.o.).

Těšánky 19.-20.7. drezura DD 03 (18)
1. Křemenová - AMADEUS 5 (Alberto-
vec), DJ 03 (10) 1. Křemenová - AMADE-
US 5 (Albertovec), DU 03 (14) 1. Turčy-
nová - LOM 1 P+L (Azavero), JD 06 (7)
1. Galatíková - CAPITOL (Galatek), -L4-
(10) 1. Křemenová - COLADAS (Alberto-
vec), SG 00 (5) 1. Jančářová - ATHOS 7
(Vega Brno), -Z1- (7) 1. Škardová -
ACYLPYRIN (Havl. Brod), DD 03 (16) 1.
Křemenová - AMADEUS 5 (Albertovec),
DJ 03 (11) 1. Křemenová - AMADEUS 5
(Albertovec), DU 03 (13) 1. Turčynová -
VELEN Paragan (Azavero), JD 06 (5) 1.
Galatíková - CAPITOL (Těšánky), -L4- (9)
1. Pěchová - SALONIKÉ (Galatík Těšán-
ky), SG 00 (5) 1. Stránská - STELLA 161
(JK Poštovná), -Z1- (4) 1. Turčynová -
LOM 1 P+L (Azavero), Kür S (3) 1. Gala-
tíková - CAPITOL (Těšánky).


