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Tří vítězství
v Jaroszówce

Úspěšný závěr sezóny 
našich jezdců 
všestrannosti

Šampionátová 
paradrezura

Mistrovství ČR 
v paradrezuře se konalo 
ve středisku Equus Kinsky
v Hradištku u Sadské

Místo Elite - Champions tour

(Pokračování na str. 2)
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Hubert je tady
Jezdecká sezóna nekončí tak, jako tomu bý-

valo dříve. Soutěže chtiví jezdci se pouze pře-
sunují do krytých hal. Přesto je tradice Huber-
tových jízd stále živá a na mnoha místech ČR
se tak jezdci symbolicky loučí s jezdeckou se-
zónou. V současnosti již máme u nás i samo-
statnou Honební společnost. Především její pří-
slušníci se pod vedením Otto Schütze vydali
15. října po okolí Drahenic na 25 km dlouhou
trať lovecké jízdy, společně se smečkou As-
bach Foxhounds z Německa.

V Hradištku u Sadské byla o víkendu 14.-16. října zahájena zimní část sezóny. Hala byla sice
připravena, ale po zkušenostech z minulých let a hlavně krásnému babímu létu, nikdo nepochy-
boval, že zahajovací závod série v minulosti známé pod značkou Elite Tour bude venku.

Protože bývalý pořadatel série ukončil činnost a nakonec nedošlo k dohodě o pokračování pod
původním názvem, přistoupili pořadatelé na přejmenování série a ta se od letoška nazývá Cham-
pions tour. Název je příznačný i proto, že součástí závodů je již několik let vyvrcholení seriálu
Šampionátu mladých koní a i letos se v rámci programu konalo finále Českého šampionátu mla-
dých koní.

Vítězkou hlavní soutěže (-ST**-) prvních závodů seriálu Champions tour v Hradištku u Sadské se
v neděli 16. října stala Nathálie Crnková na CONGO KING Again

Pořadatelé se v minulých letech snažili o za-
vedení středoevropské tradice a s nabídkou
k účasti obesílali sousední středoevropské státy,
ale tato iniciativa se nesetkala s odezvou. Proto
letos již od těchto snah upustili a spokojili se s fi-
nálovým závodem české série Šampionátu. Le-
tos tak nedojde ani ke srovnání nejlepších dvojic
Moravy a Čech, které se v minulosti konalo prá-
vě v rámci „středoevropského” finále.

K vyvrcholení Českého šampionátu bylo pozvá-
no po třiceti dvojicích tří věkových kategorií (4letí,
5letí a 6 a 7letí), ale pořadatelé předpokládali, že
ne všichni pozvání využijí. To se také potvrdilo
a nejvíce startujících měli pětiletí, kterých bylo 16.

Málo startů v šampionátech
Pro všechny ročníkové soutěže byla při-

pravena dvoukolová finále. Čtyřletí měli dvě

kola -ZL-, pětiletí -L- a starší -S-. Mimo tento
„šampionátový program“ pak rozpis obsaho-
val otevřené soutěže od 110 do 140 cm.

Ke kategorii čtyřletých dorazilo do Hradi-
štka pouze 14 dvojic a plné polovině startují-
cích se podařilo obě -ZL- zvládnout čistě. Po
rozeskakování zvítězila Lenka Kabátová na
ER-KILL (Escudo I) z JS Nesměň.

Jak již bylo řečeno, pětiletých bylo 16
a zde se o prvenství utkaly po dvou zá-
kladních kolech čtyři čisté dvojice. Vítězem
se stal Marek Zeman na LAMIA 2 (Topas -
14) z Livertas Ústí n.L. Ten v rozeskaková-
ní předjel všechny své soupeře o 5 a více
sekund. Na druhém místě skončil Petr Do-
hnal na LIONHEART (Landprinz) před Vác-
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lavem Horkým s LONDONDERRY (Pinot
Grigio).

Starší koně již měli zkoušku výrazně těž-
ší a dokládá to skutečnost, že ze 13 člen-
ného startovního pole zvládly obě části
s nulou již jen dvě dvojice. Po rozeskaková-
ní zvítězila jasně rychlejší Nathálie Crnková
na ATLANTA (Lancer III) z Bost Praha. Zde
se však ani ona nevyhnula chybě, stejně ja-
ko její soupeř Jan Štětina na RICO-S (Qu-
ickfeuer van Koekshof) ze stáje Schneider
Plzeň. Třetí skončil rychlejší ze dvou „čtyř-
kařů” Václav Horký na AMALFI (Amarillo)
z JK Tandem před Darinou Pálkovou
s OREGON 5 (Oscar) z JK Velvary.

Místo Bentley Jaguár
O ostatní soutěže byl již zájem větší a star-

tovní pole měla okolo padesátky startujících.
Hlavní soutěž se jela jako Jaguar Cup a tak
i přes absenci značky Bentley luxusní vozy
z Hradištka nezmizely. Parkur dvojice Ludvík
Jandourek st. a Michal Moudrý zvládlo tucet
dvojic z 32 startujících čistě. V rozeskakování
byla nejrychlejší z osmičky bezchybných
Nathálie Crnková na CONGO KING Gain (JK
Bost B) před Rudolfem Doležalem na LEAN-
DER (Hřebčín Suchá) a Sergejem Motyginem
s EXTREME CHAOS (JK Všetice).

Další pokračování série Champions tour
bude 13. listopadu a pořadatelé jednají opět
s distributory aut. Tak by se i tyto, již skuteč-
ně halové závody, měly konat pod dohledem
vystavených vuzů.

Spokojený v Hradištku mohl být Václav Horký
(JK Tandem).Ve všech šamionátových závodech
skončil do třetího místa (foto na AMALFI, třetí
mezi 6 a 7letými) a na CARLET zvítězil v -S**-.

Barbora Tomanová a Anna Kellnerová se  7. - 9.
října zúčastnily CSIJ-B, CSI* ve francouzském
Barbizonu. Barbora Tomanová představila
v malé tůře CSI svojí novou akvizici SORCE-
RESS (foto). Ve velké tůře pak startovala na
CLARK. Na něm zvládla GP bez trestných bo-
dů a po chybě v rozeskakování skončila sedmá.
I se SORCERESS přivezla Barbora umístění.
Anna Kellnerová startovala v juniorské tůře B
a svou první Grand Prix (130 cm) absolvovala
s oběma koňmi bez penalizace. V rozeskaková-
ní pak na WINSTON skončila po čistém výkonu
6. a na KANNEL po jedné chybě 7. Kompletní
výsledky na www.jezdci.cz

Tři vítězství v Jaroszówce
Rozsáhlá skupina jezdců se vypravila k soutěžím všestrannosti do polské Ja-

roszóvky, které se konaly 7.-9. října. Rozpis nabízel soutěže až do úrovně CIC**.
V CNC LL byla úspěšná zástupkyně Hradeckého jezdeckého klubu Pavlína Pej-
řilová, která mezi 17 dvojicemi, obsadila na koních DACARA, MERLIN a DACON
2.,3. a 4. místo.

V další soutěži CNC L zvítězil Petr Vančura na QUIDO-Š z JŠ Valdštejnská
obora před Marcelou Šedou na GÜNTHER AS (JK Ideas).

V CNC P patřilo ČR také druhé až čtvrté místo. Stříbrná příčka zásluhou Ka-
roliny Štěpánkové na ELAN, třetí díky Lucii Němečkové s KAILA a čtvrtá skon-
čila Gabriela Slavíková na HICKARY.

A konečně dvěmi mezinárodními vítězstvími zakončili naši jezdci úspěšný ví-
kend v Polsku. V CIC* zvítězila Gabriela Slavíková na VANESSA MAE (52,6 bo-
dů), když ovšem z devíti startujících dokončily pouhé tři dvojice. CIC** pak vyhrál
Petr Myška na SANDRIK, který byl nejlepší z pětice v cíli (10 start.). Kompletní
výsledky na www.vsestrannost.cz

In
ze

rc
e

V polské Jaroszówce zvítězil v CIC** Petr Myška na SANDRIK

Foto L. Červinková
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MVDr. Norbert Záliš je nejenom chytrým a obratným autorem, ale jeho poslední pokračová-
ní seriálu „O jezdeckém umění” opět dokázala, že je i výborným analyzátorem. V centru

úvah se ocitá adresně drezurní sport. Přesně v duchu jeho práce by bylo ovšem pošetilé
domnívat se, že se analýza týká pouze drezury. Každý, kdo s koňmi poctivě pracuje se v jeho roz-
borech pátrajících po příčinách chyb nalezne.

Drezura je první na řadě. Ve své základní podstatě je u nás celospolečensky stále v tros-
kách. Jak to, že právě v drezurním sportu je úroveň základních znalostí tak slabá? Anebo to
platí i o ostatních disciplinách, kde to jen zakrývá masa soutěžících? Jistě to platí všude.
Ostatní discipliny však mají významnou podporu v podstatě svých soutěží. Bez splnění ales-
poň něčeho základního, se absolvovat nedají. Oproti drezuře objektivně měřitelná kritéria ne-
dovolí soutěž ani dokončit. Nepřekonaná překážka je hodnocení nula. Dvě nuly znamenají dis-
kvalifikaci. Kdy jsme viděli nulu v drezuře? Ale ani tyto „šťastnější” discipliny se nemohou scho-
vávat pouze za výkonnost. Nakonec to dokládají i naši nejvýkonnější jezdci všestrannosti. I oni
mají občas pocit, že za chabými výsledky drezurní zkoušky stojí chyba čí nespravedlivý úhel
pohledu rozhodčích.

Zdá se ale, že především drezurní komise je ve snaze o nápravu ve zcela neřešitelné situaci.
Sledujeme, jak je snaha o zavedení pravidel bojkotována. Bylo tomu tak ale již i v minulosti. Nyní
to dokládá i vývoj okolo bodovacího systému, který měl postihnou reprezentanty s nízkou výkon-
ností.

Neochota respektovat pravidla a rozhodnutí drezurní komise by ale mohla snahu o nápravu pa-
radoxně akcelerovat. Oproti jiným disciplinám má drezura jednu velkou výhodu. O výsledku roz-
hodují rozhodčí! Výhodu?, zeptáte se. Vždyť tento systém je právě jádrem všech sporů. U nás
i v zahraničí. Přesto opakuji výhodu. Pouze však v momentě, kdy rozhodčí svými schopnostmi do-
káží rozpoznat důležité a stanou se jezdcům pravdivým arbitrem. Proto je nezbytné začít veške-
rou nápravu u rozhodčích.

Jsem poněkud skeptikem, zda bude síla změnit zaběhnutá klišé. Plně se ztotožňuji se zásada-
mi uvedenými Zálišem na str. 14, v příloze č. 12., které vydalo Sdružení německých rozhodčích
v roce 1953: Přísná věcnost a nestrannost a bezpodmínečná zodpovědnost, schopnost vi-
dět, rozlišovat a srovnávat, aby bylo dosaženo spravedlivého výroku, rozhodčí musí svůj
obor beze zbytku ovládat a žít jím, fyzická kondice a schopnost se soustředit na nutné
úrovni po dobu dlouhotrvající soutěže, drezurní rozhodčí musí být sám jezdcem, který sám
své koně pracoval a představoval na obdélníku.

Zdá se mi neuvěřitelné, že zatímco uchazeč o funkci trenéra musí dosáhnou podle pravidel ČJF
prokazatelně výkonnosti -S-, rozhodčí donedávna žádnou osobní výkonnostní podmínku neměl.
Od 1. ledna je alespoň nově stanoveno, že pro drezuru a všestrannost musí být držitelem mini-
málně bronzového odznaku ČJF. V každém případě by měl být posuzovatel dlouholetým prakti-
kem, který si své poznatky pokud možno denně ověřuje v praxi.

Jistou bezradnost však dokumentují i rozhodnutí FEI, která jsou celosvětově akceptována.
Na mysli mám různé úhly pohledu při rozhodování úloh mladých koní, která dokládají, že
s problémy podobným naším se potýká i světová rozhodcovská scéna. Jsem přesvědčen,
že všechny nižší úlohy by se měly posuzovat tak, jako úlohy mladých koní. Důležité je,
aby jezdec získal pravdivou informaci o cestě, kterou se ubírá. Ale to je právě problém. Po-
soudit rovnováhu, takt, hřbet, je pro nepraktika obtížné. Zato přesnost v písmenech, velikost
kruhů, či nacválání se naučí každý. A tak i rozhodčí komise FEI musí ze svého středu vybírat
jen ty nejlepší, kteří mohou posuzovat úlohy pro mladé koně. A pořádat pro ně speciální ško-
lení. A jsme zpět u Zálišova textu. Už v antickém Římě věděli, „je ctí býti pochválen od muže
pochváleného". Cyril Neumann

CDI Kaposvar
Poslední mezinárodní vystoupení našich

drezuristů se odehrálo 7.-9. října v maďar-
ském Kaposvaru. Na halové CDI-W/CDIJ se
vypravilo pět českých dvojic. V juniorské kate-
gorii startovala Sofie Brodová na LISSAND-
RO, v malé rundě Ida Jančářová s LANCE-
LOT 10 a Fabrizio Sigismondi na APROPOS.
Ve velké rundě pak Ema Jančářová s ATHOS
7 a Alena Zeusová na CORRADO AZ. Ta
i přesto, že podle nového pravidla zavedené-
ho letos drezurní komisí by po výsledcích
z minulých startů již v takto těžké úrovni star-
tovat neměla.

Dařilo se především Sofii Brodové, která
obsadila ve finále juniorské tůry 3. místo
(65,542 %) velmi těsně za nejlepšími.

V malé rundě (SG, IM I a vIM I) byl z našich
nejúspěšnější Fabricio Sigismondi, který obsa-
dil 7. místo (64,250 %) a Ida Jančářová skonči-
la 11. (61,275 %).

Ve velké rundě (IM II, GP) skončila v pátek
Ema Jančářová na 8. místě (60,368 %) a Alena
Zeusová dokončila úlohu s 54,711 %.

V sobotu zvládl ATHOS Emy Jančářové GP
na 62,468 %. To ale stačilo pouze na celkové
22. místo a nedělní finále tak zůstalo pro naši
dvojici uzavřené. Alena Zeusová pak dokončila
s 55,085 % na posledním 26. místě.

Komise chce Pohár
Na jednání drezurní komise bylo v pondělí 10.

října vyslovena snaha o zachování kontinuity
Českého drezurního poháru. Členové komise do-
stali zadání pokusit se přinést návrhy, které by
zajistily pokračování tohoto seriálu. Ema Jančá-
řová také informovala  o záměru organizovat se-
riál závodů ve státech centrální Evropy (ČR,
SVK, AUT, HUN) pod dohledem V. Mandl a s fi-
nále v Brně na Panské Líše. Komise se také kri-
ticky vyjádřila k rozhodnutí svěřit MČR do Staré
Role u Karlových Varů vzhledem k úrovni areálu.
Členové DK žádají Radu ČJF o přehodnocení to-
hoto rozhodnutí. Podrobnosti na www.cjf.cz

Skokovými soutěžemi pod názvem Poslední výzva skončila sportovní
sezóna v sobotu 8. května v JK Opřetický dvůr. Závěrečné -S**- získal
po rozeskakování pěti dvojic Vladimír Malák na KASHMIR/CASAND-
RO  (JK Všetice) před Adélou Půlpánovou na CHANTAL 2 (JK Benát-
ky) a Ivou Holíkovou se SURIKATA (Dani Zbožnice) In
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Pět jezdců dokázalo se stejným koněm svůj
titul obhájit. Byli to Kanaďan Ian Millar s úžas-
ným hřebcem BIG BEN v roce 1988 a 1989,
Brit John Whitaker a famózní bělouš MILTON
v roce 1990 a 1991, Hugo Simon s nezapo-
menutelným ET FRH v roce 1996 a 1997,
Rodrigo Pessoa s geniálním ryzákem BALOU-
BET DU ROUET v roce 1998, 1999 a 2000
a Meredith Michaels-Beerbaum s fenomenál-
ním SHUTTERFLY v roce 2008 a 2009.

Nejmladším vítězem byl současný Ameri-
čan, ale v roce 1984 ještě jezdící za Kanadu,
19letý Mario Deslauriers  v sedle ARAMIS
a nejstarší byl v době svého třetího triumfu

v roce 1997 Hugo Simon s ET
FRH, kterému tehdy bylo pade-
sát čtyři.

Obhájcem posledního titulu je
německý reprezentant Christian
Ahlmann který vyhrál s hřebcem
TALOUBET Z, finále ročníku
2010/2011 v Lipsku, v dubnu to-
hoto roku. Historicky nejčastěj-
ším hostitelem finále Světového
poháru byla hala Scandinavium
v Göteborgu, ve které tuto velkou
událost pořádali už dvanáctkrát.

O víkendu 14.-16. října se roz-
běhla nejtěžší západoevropská
liga ročníku 2011/2012 a pořa-
datelem první kvalifikace bylo
Oslo.

Schwizer ve vedení
Zájem o weltcupové body je

veliký a tak se do norské metro-
pole sjela velmi dobrá konkuren-
ce. Bohužel, skvělé příležitosti
prohlédnout si zblízka přední ev-
ropské jezdce, nevyužilo mnoho
diváků a hlediště zůstalo polo-
prázdné. Kolbiště v Telenor Aré-
ně není příliš velké, ale domácí
stavitelé Terje Olsen-Nalum
a Anders Hafskjold si s tím doká-
zali poradit velmi dobře. Z obtíž-
nosti parkuru bylo trochu cítit, že
se jedná o první halové závody,
ale určitě to nebylo na úkor roz-
měrů překážek, byly zde technic-
ké prvky a čas byl poměrně na-
pnutý. Hodně chyb bylo na troj-
skoku a nejvíc padal 170 cm ši-
roký oxer na dlouhé stěně. Ze
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34 sezón se Světovým pohárem
Když původní profesí hipologický novinář Max Ammann spustil v sezóně 1977/1978 momentálně

nejprestižnější skokový seriál světa, pravděpodobně ani nedoufal, v jak populární soutěž se jeho
Světový pohár vyvine. Původně západoevropská soutěž se postupně rozšířila do celého světa
a dnes jezdci po celé zeměkouli již ve čtrnácti kvalifikačních ligách Světového poháru usilují o zisk
startovní pozice v prestižním finále. To, v pořadí již 34., se bude konat v dubnu příštího roku v ho-
landském městě ' s-Hertogenbosch (18.-22. dubna 2012).

Vítězství ve finále FEI World Cup Jumping, v současnosti sponzorovaném firmou Rolex, je kaž-
doročně jedním z nejcennějších titulů, který je možné v jezdecké kariéře získat. Od roku 1978, kdy
se grandiózní myšlenku halového seriálu podařilo poprvé zrealizovat, podlehly jeho kouzlu, napětí
i dobrodružství stovky jezdců a tisíce diváků na celém světě. Jeho popularita rostla geometrickou řa-
dou a výrazně prospěla k rozvoji jezdeckého sportu napříč všemi kontinenty.

Řada lig již zná své vítěze, jiné jsou v plném proudu a ta nejprestižnější, západoevropská, právě
začala. Již od dubna se soutěžilo v Australsko - Pacifické lize. Ta zahájila v australském Sydney
a bude končit na stejném místě v prosinci. Asie má dnes již tři samostatné ligy a další pak Čína. Stře-
doasijská liga měla tři kola a poslední bylo v červenci v kazachstánské Astaně. Samostatně probí-
há kvalifikace v Azerbajdžánu a Gruzii a skončí v Baku 25. prosince.Tři kvalifikační kola jsou i v Ma-
lajsii, kde se soutěží v Jihovýchodní asijské lize. V Čínské lize se první z tří kvalifikačních kol ko-
nalo v srpnu v Pekingu a poslední bylo na stejném místě uplynulý víkend. Finále sedmikolové Ja-
ponské ligy bude také v prosinci v Shizouka - Tsumagoi. Novozélandská - Pacifická liga zahájí
příští týden v novozélandském Hastingsnu a bude pokračovat do února 2012. Jihoafrická série, kte-
rá je také sedmikolová, začala letos v květnu a skončila v září. I Jihoamerická liga zahájila v květ-
nu v brazilském Porto Alegre a vrcholit bude příští měsíc v Buenos Aires. Největší množství kvalifi-
kací se koná v USA. Dvanáct kol bude ve Východopobřežní lize a šestnáct kvalifikačních možností
mají jezdci na Západním pobřeží. Ta závěrečná bude v Kalifornii v březnu příštího roku. Dnes má-
me i Arabskou ligu, která zahájila v Maroku 7. října a vyvrcholí 11. kolem v Arabských emirátech 11.
února. A konečně obě odnože naší Středoevropské ligy, Severní a Jižní, končí v prosinci.

Nejvýše je Zelinková
Jezdci z České republiky bodují v rámci severoevropské subligy, která bude mít celkově 10 kol.

Nejvýše zatím vystoupala Zuzana Zelinková, která je momentálně na 24. místě. V první padesátce
je ještě Aleš Opatrný na 47. pozici. Momentálně vede Litevec Benas Gutkauskas. Naši jezdci mohou
v rámci SP bodovat ještě v Lešně (10.-13. listopadu) a v Poznani (9.-11. prosince). Největší zájem je
ale soustředěn na Západoevropskou ligu, ze které se také doposud prezentovala většina finálových
vítězů. Každé z jejích třinácti kvalifikačních kol je ohodnoceno 5*. Kompletní kalendář všech lig Svě-
tového poháru i aktuální pořadí naší části SP naleznete na www.jezdec.cz

Prvním vítězem v západoevropské lize SP se v Oslu stal
Pius Schwizer na CARLINA

Němci útočí na desítku
Nejvíce dosavadních finálových vítězů pochá-

zelo z Německa a Němci se radovali devětkrát.
Sedmkrát stáli na místě nejvyšším Američané,
ale nyní čekají na další úspěch již už roku 1987,
kdy za ně naposledy zvítězila Katharine Burdsall.

Jen čtyři jezdci vyhráli titul třikrát - Rakušan
Hugo Simon v roce 1979, 1996 a 1997, Brazilec
Rodrigo Pessoa v roce 1998, 1999 a 1990, dva
Němci, Meredith Michaels-Beerbaum v roce
2005, 2008 a 2009 a Markus Ehning v roce
2003, 2006 a 2010.

Foto Roger Svalsrod/FEI čtyřicítky startujících se přes základní kolo do-
stalo s nulou čtrnáct jezdců. Ze známých jmen,
kterým se to nepodařilo, to byli ku příkladu,
Marko Kutscher, Jos Lansink, Cian O’Conor,
Roger Yves Bost, Christian Ahlmann, Malin
Baryard-Johnsson, Marcus Ehning nebo Ste-
ve Guerdat. Rozeskakování bylo postavené
velice chytře a přítomní diváci se dobře bavili.

Své fanoušky zde měla švédská hvězdička
Angelica Augustsson s Cruisingovou dcerou
MIC MAC DU TILLARD. Udělala jim radost
a rychlou, bezchybnou jízdou se ujala vedení.
Rychlejší však byl hned další startující, manžel
známé militaristky, William Funnell s 8letým ry-
zákem BILLY ANGELO (Tangelo Van Zuutho-
ve). Svou novou akvizici předvedla Meredith
Michaels-Beerbaum, 8letou tm. hnědku  BEL-
LA DONNA 66 (Balldini). Skákala velmi jistě,
ale robustní holštýnce zatím chybí výbušnost
a byla o dvě sec. pomalejší. K vedoucí dvojici
se nepřiblížil ani Maikel van der Vleuten s 9le-
tým hř. VDL GROEP VERDI (Quidam de Re-
vel). Zato skvělý kolotoč předvedl Philipp We-
ishaupt s hannoveránkou SOUVENIR (Stakka-
to), úžasně točil a doposud vedoucí dvojici
přejel o dvě vteřiny.

Zbývající jezdci byli pod velkým tlakem
a někteří za to zaplatili chybami. Velmi dobří
byli Denis Lynch s hannoveránem LANTINUS
i Kevin Staut v sedle 11leté ZETA DE HUS
(Zandor Z), ale na vedení v soutěži to bylo má-
lo. Nejvíc se k mladému Němci přiblížila, ne-
dávno provdaná za svého dlouholetého part-
nera, Edwina Tops-Alexander s populárním ry-
zákem CEVO ITOT DU CHATEAU (Le Tot de
Semilly), ale i jí přebývala skoro vteřina a na-
víc jednou shodila. Nepochodil ani novopeče-
ný mistr Evropy Rolf-Göran Bengtsson s ple-
meníkem CASALL LA SILLA (Caretino), který

Posledním finálovým vítězem se stal v Lipsku
Christian Ahlmann

Foto FEI



ročného, 6025 metrů dlouhého crossu, byl ten-
tokrát domácí designer Pierre Michelet a na pře-
konání třiceti překážek byl předepsaný přísný li-
mit 10 min a 35 sekund. Jezdilo se za nádherně
prosluněného podzimního odpoledne na velmi
dobrém travnatém a střídavě pískovém podkla-
du. Soutěž musela být nadvakrát přerušena,
kvůli opravám skoků pomocí techniky. Na startu
se představilo šedesát sedm koní. Do cíle dora-
zilo padesát šest a osmnáct z nich i v předepsa-
ném čase.

CCI4* v Pau bylo posledním závodem prestiž-
ního HSBC FEI Clasics, který v letošním roce
zahrnoval pět nejtěžších všestranností světa.
Vedle trofeje v této soutěži tak jezdci bojovali
o závěrečné body seriálu HSBC. Pro vítěze
a první čtyři umístěné bylo připraveno 333 000
USD a vítěz získal prémii 150 000 USD.

Před závěrečným závodem byla ve vedení ce-
loročního žebříčku jasně MARY KING z Velké
Británie před svým krajanem William Fox-Pit-
tem. Ten zaostával o 13 bodů. Protože za vítěz-
ství se v sérii získává 15 bodů, musel by pro
zvrat v soutěži získat Fox-Pitt prvenství a Mary
King nic. Ve všestrannosti je vše otevřené až do
konce a tak boj o seriálové prvenství nepostrá-
dal napínavost.

Fox-Pitt útočí
Nejlepší militaristé dosahují v drezúře průmě-

ru okolo 70 %. O tom, že se v Pau sešla skuteč-
ná špička svědčí skutečnost, že ještě osmý v po-
řadí po drezuře Nicolas Touzaint na HILDAGO
DE L’ILE obdržel hodnocení 69,11 %.

William Fox-Pitt nechyběl v elitní desítce hned
s oběma svými koňmi (OSLO byl 3. a LIONHE-
ART 9.), ale Mary King se s APPACHE SAUCE
držela na 11. místě. Nejlepší na obdélníku byl
Clayton Fredericks s BENDIGO (70,89 % - 43,7
tr. bodů).

Sobotní cross ukázal, jak těžké je být členem
světové špičky. Vedoucí Clayton Fredericks inka-
soval v terénu 1,2 bodu za překročený čas a rá-
zem byl třetí. Na čelo se vyhoupli dva jezdci
s nulou. První byl průběžně Christopher Burton
s HOLSTEIN PARK LEILANI (AUS) a o místo
výše vystoupal William Fox-Pitt na OSLO. I Ma-
ry King byla bezchybná, ovšem na IMPERIAL
CAVALIER a z 18. místa po drezuře poskočila na
průběžné 10. místo. S APPACHE SAUCE sou-
těž opustila.

Nervy ze železa
Neděle potvrdila Fox-Pittovu třídu. Sebejistá

závěrečná nula jej posadila na čelo soutěže. Po
crossu vedoucí Australan chyboval dvakrát

a skončil šestý. Druhý byl And-
rew Nicholson na MR. CRUISE
CONTROL a i třetí příčka patři-
la Fox-Pittovi, tentokrát s LION-
HEART. Oba absolvovali par-
kur s jedním shozením.

Hned za ním však skončila
na parkuru bezchybná Mary
King na IMPERIAL CAVALIER,
která tak 4. místem potvrdila
vedoucí postavení v seriálu
HSBC FEI Clasics.
Kompletní výsledky z Pau na-
leznete na www.event-pau.fr
a kompletní pořadí seriálu
HSBC FEI Clasics na
www.fei.org/hsbc
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byl suverénně nejrychlejší, ale bohužel s chy-
bou.

Na startu zbýval už jen švýcarský rutinér Pi-
us Schwizer s 10letou holštýnskou CARLINA
(Carvallo). Ten se nedal ničím rozhodit, jel
úžasně rychle a skvěle točil. Odměnou mu byl
nejrychlejší čas ze všech bezchybných a tak
získal svoje vůbec první vítězství v kvalifikaci
Světového poháru. Za první místo získal nejen
hodinky Rolex, ale z kolbiště odjel i v novém
luxusním automobilu.

Philipp Weishaupt si povzdechl: „Loni jsem
zde byl třetí, letos druhý, tak doufám, že příští
rok tady konečně vyhraju!" Další kolo bude
hned tento týden, 23. října v Helsinkách.
Kompletní výsledky naleznete na 
www.oslohorseshow.com

Konečné pořadí z Osla: 1. Pius Schwizer
- CARLINA SUI 0/0 34.63; 2. Philipp Weis-
haupt - SOUVENIR GER 0/0 35.87; 3. Lucia-
na Diniz - WINNINGMOOD POR 0/0 36.64;
4. William Funnell - BILLY ANGELO GBR 0/0
37.34; 5, Denis Lynch - LANTINUS IRL 0/0
37.45; 6. Angelica Augustsson - MIC MAC
DU TILLARD  SWE 0/0 37.67; 7. Kevin Staut
- ZETA DE HUS FRA 0/0 38.16; 8. Maikel van
der Vleuten - VDL GROEP VERDI NED 0/0
38.75; 9, Meredith Michaels-Beerbaum -
BELLA DONNA GER 0/0 39.51; 10. Rolf-Go-
ran Bengtsson - CASALL LA SILLA SWE 0/4
36.54; 11. Edwina Tops-Alexander - CEVO
ITOT DU CHATEAU AUS 0/4 36.54; 12. Nina
Braaten - LOYD 12 NOR 0/4 40.17; 13. Nata-
le Chiaudani - ALMERO ITA 0/4 41.32; 14.
Patrice Delaveau - ORNELLA MAIL FRA 0/8
38.85.

Vítězem závěrečné soutěže seriálu HSBC FEI Classics CCI4* se
v Pau stal  William Fox-Pitt na OSLO z Velké Británie

Královnou je
Mary King

Ve velkorysém jezdeckém středisku jihofran-
couzského města Pau, poblíž španělských hra-
nic, se za velikého zájmu veřejnosti odehrálo
poslední letošní čtyřhvězdičkové military. Se
všestranností se v tomto areálu začínalo jedno-
hvězdičkovou soutěží v roce 1991 a na součas-
nou vrcholnou úroveň se pořadatelé dostali ro-
ku 2005. Bylo tady před dvěma lety i mistrovství
Evropy.

Trať je podobně jako v Pardubicích postavena
uvnitř dostihové dráhy a plynule navazuje do je-
jího bezprostředního okolí. Stavitelem velmi ná-

Konečné pořadí: 1. W. Fox-
Pitt/OSLO (GBR) 44.2, 2. A.
Nicholson/MR. CRUISE
CONTROL (NZL) 50.2, 3.
W. Fox-Pitt/LIONHEART
(GBR) 50.7, 4. M. King/IM-
PERIAL CAVALIER (GBR)
51.0, 5. N. Touzaint/HILDA-
GO DE L’ILE (FRA) 51.5,
6. C. Fredericks/BENDIGO
(AUS) 52.9, 7. L. Wiegers-
ma/SIMON PORLOE
(GBR) 54.3, 8. Ch. Bur-
ton/HOLSTEIN PARK LEI-
LANI (AUS) 55.7, 9. C. Fre-
dericks/DUNGES LAU-
RENT ROSE (AUS) 58.0,
10. F. Ostholt/MR. MEDI-
COTT (GER) 58.3

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

Inzerce

MONARCHA na startu
Dalších 4 000 km přidal na své letošní cesto-

vatelské konto Petr Veselovský a MONARCHA,
kteří se vydali do Francie ke své první čtyřhvěz-
dové soutěži.

Po drezuře byla naše dvojice s výsledkem
57,78 % na 55. místě (69 start.). V crossu skon-
čily naděje Petra Veselovského na překážce
č. 10, kde MONARCHA vyhnul. Protože se již
jednalo o druhé zaváhání, Petr Veselovský ze
soutěže odstoupil. Po návratu domů nám řekl:
„Kůň skákal dobře, ale první dvacítku mělo za
příčinu pravděpodobně leknutí po fotografickém
blesku. Poslední překážce č. 10 předcházela vod-
ní kombinace, která se nevydařila ideálně a kůň
se namohl. Na desítce tak již neměl sílu skočit.

Soutěž mě nepřekvapila ani tak výškou překá-
žek, ale její obtížnost byla především v rychlosti
s jakou jsou skoky a kombinace seřazeny za se-
bou. Jakákoliv ztráta rytmu se trestá. Letos se jed-
nalo o šestý start MONARCHA (5x3*
a 1x4*) a nyní již bude kůň jenom odpočí-
vat.”

Mary King si v Pau dojela pro 4. místo a pro
150 000 USD za vítězství ve HSBC FEI Clasics

Foto Kit Houghton/FEI

Foto Kit Houghton/FEI
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Podzimní pony festival na Mělníku

Šampionátová paradrezura
Mistrovství ČR v paradrezře se tento rok konalo 8.- 9. října v areálu Equus Kinský v Hradištku u Sadské. Vyvrcholení sezony se zúčastnilo šest jezd-

ců a v doprovodném programu ještě dvě jezdkyně. Soutěže rozhodovaly Ludmila Vítková (hl.rozhodčí), Pavla Loudová a Vladimír Šretr.
Letošní ročník měl poprvé tři kola. V prvním kole - „Team testu" - zvítězil Jan Rous se SALVÁDOR (Stáj Honzík) před Janou Beruškovou na NARCIS-

II (JK Šerm) a Anastasjí Vištalovou s ROBERT- (KLUB Kvítek). Ve druhém kole si výrazně polepšil Lukáš Hnát a RARÁŠEK (Stáj Rozárka).
V neděli jeli jezdci třetí kolo - volné sestavy na hudbu. Tady byla nejlépe ohodnocena Jana Berušková, druhý se umístil Jan Rous, třetí Nasťa Vištalo-

vá před Lukášem Hnátem.
Po součtu všech tří kol se letošním mistrem ČR v paradrezuře stal Jan Rous na SALVÁDOR (foto). Stříbrná byla Jana Berušková a NARCIS a bron-

zová Anastasja Vištalová na ROBERT. Čtvrtá příčka zbyla na Lukáše Hnáta, pátá pro Danu Kiliánovou na FRAM a nakonec šestá skončila Zuzana Fia-
lová a LAVER.

V doprovodném programu - soutěži pro jezdce, kteří nejezdí ve své klasifikční skupině nebo neklasifikovatelné zvítězila v obou kolech Hanka Roubíč-
ková s ROSSELINI (TJ Orion Praha) a druhá byla Helena Kratochvílová (Klub Kvítek) na zapůjčené ROZIÍ z Equus Kinský. Partnerem MČR byla Česká
jezdecká federace a ceny do soutěží věnoval Equiservis spol.s r.o.

Foto J. Malinovský

Ve dnech 7. - 9. října se na Mělníku v areálu
Na Podkově konaly letošní poslední oficiální po-
ny závody. Uskutečnil se tradiční třídenní mítink,
který vedle vyhodnocení jednotlivých soutěží
přinesl i vítěze seriálových soutěží. V průběhu
roku se jely celkem tři seriály. Pro skokové
a drezurní jezdce a nakonec i pro pony objev.
Zde mladší jezdci sbírali body z obou disciplin.

V drezurách se dařilo letošní mistryni ze Zdu-
chovic Alžběte Vyštajnové, která v sedle pony
DOLLOM MOONLIGHT (JK Darex) zvítězila
v rámcových soutěžích a odnesla si prvenství
i v drezurním seriálu 8-12 let Memoriálu MVDr.
Karla Trojana.

Lenka Heřmanová na FÍK (JK Mělník) se stala
vítězkou letošního seriálu O pohár města Mělník

Stejně úspěšnou jezdkyni měla i skoková
část, kde většinu vítězství sesbírala domácí
Lenka Heřmanová (FÍK), a i ona se stala celko-
vou vítězkou seriálu O pohár města Mělník
v kategorii 8-12 let.

Oproti drezuře se zde sešel dostatek jezdců
i ve starší kategorii, kde prvenství obhájila Ane-
ta Dohnalová v sedle ponyho VASIL (JK Ben-
four).

Objevem pony festivalu se stala Alžběta
Kraupnerová (JS u Ryzáčka), která letos zača-
la jezdit drezuru na úspěšné klisně pony
TRINKA. K. Návojová

Aneta Dohnalová na VASIL (JK Benfour) ob-
hájila prvenství ve skokové kategorii starších
jezdců na pony 

Na CSI do Linze
Ve dnech 28.-30. října se v Linzi koná dvouh-

vězdové CSI a na startu bude přes třicet čes-
kých koní. Ze Strahova putovala do Rakouska
přihláška Zuzany Zelinkové (3 koně), Jaroslava
Jindry (1), Milana Severy (3), Kateřiny Bardo-
nové (2), Martina Štorkána (2), Veroniky Krajní-
kové (2), Jiřího Papouška (1), Zdeňka Hrušky
(3), Ladislava Arienta (3), Jiřího Lužy (2), Jana
Štětiny (2), Barbory Tomanové (2), Jiřího Skři-
vana (2), Aleše Opatrného (3), Aleny Machové
(4) a Hany Pokorné (1).

Jezdci.cz Fair Play
do finále

Na počátku roku jsme vás informovali o tom,
že portál Jezdci.cz vyhlásil celosezónní anketu
o Cenu Jezdci.cz Fair Play 2011. Ta ze své pod-
staty není určena vítězům soutěží, ale těm, kte-
ří upřednostnili morální zájmy nad možností ús-
pěchu ve sportovním zápolení. Nyní se blíží ter-
mín uzávěrky nominací. Zasílat je můžete spo-
lečně s odůvodněním do pondělí 31. října na e-
mail: info@jezdci.cz

V tuto chvíli je na seznamu kandidátů 9 no-
minací, přičemž jedna nominace obsahuje dvě
jména: 1. Ludvík Jandourek, 2. Jiří Luža a Aleš
Opatrný, 3. Zoltán Tóth, 4. Jan Zwinger, 5. Zde-
něk Žíla, 6. Ludvík Jandourek, 7. Rostislav Hlau-
šek, 8. Jensen Flemming a 9. Kristýna Necha-
nická. Činy, za které si nominace tito jezdci vy-
sloužili, jsou uvedeny na adrese:
http://www.jezdci.cz/clanky/Cena-Jezdci-cz-
Fair-Play-2011-nominace/

Od 1. do 10. listopadu bude moci široká ve-
řejnost hlasovat na internetu pro své favority.
Nejúspěšnější pětici pozve organizátor na slav-
nostní vyhlášení ankety a předání cen, které
proběhne 17. listopadu v prodejně Equiservis
v Rudné u Prahy.

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová
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Při posledních závodech v Opřeticích si dobře vedla i domácí Nicola
Grünthalová na PRIMUS DE LAUBE, která skončila v -L**- po rozeska-
kování na 5. místě

Pražské
skokové

derby
Pátým ročníkem pokračo-

vala 8. října novodobá tradice
terénních parkurů v Praze na
Gabrielce. Tentokrát se na
start 1000 m dlouhé soutěže
s 15 skoky (parkurovými 120
cm, terénními 110 cm) posta-
vilo 26 dvojic. Do cíle dorazilo
15 z nich a nejlepším byl ing.
Jiří Mayer na GRANDOR (JS
Ohrazenice - foto) před Ja-
nem Bubnem s BOND (Bu-
ben) a Tomášem Kociánem
na CAPITOL (SK Hlavice).

Foto J. Matuška

Foto K. Kormundová
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HYGIENICKÉ STELIVO PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220, 602 155 312 tierwohl@jrs.cz

Dětské boje na Suché
Dětské soutěže mají v kalendáři Stáje Manon ve spolupráci JK Hřebčín Su-

chá stálé místo. V sobotu 8. října se zde konaly kombinované neoficiální sou-
těže s názvem Pony a Dětský šampionát. Jezdce čekala drezurní úloha a ná-
sledně skoková soutěž. Pro konečný výsledek se sčítala obě umístění. Pony
jezdci měli vypsané soutěže P5 a parkur do 65 cm. Zde nenašla přemožitele
Pavla Benešová na INDIÁN (JK Vysoké Mýto). Děti na velkých koních absol-
vovaly drezuru DU a parkur do 85 cm. Suveréně zvítězila dvojnásobná stříbr-
ná medailistka z letošního MČR Šárka Votavová s LIPTON KITE (J+J Votava).
Skokové soutěže se sice jely na rozeskakování, přesto ale pořadatelé ocenili
i stylové jízdy. Nejlepšími jezdkyněmi tak byly vyhodnoceny Blanka Provazní-
ková a Pavla Benešová. K. Návojová

Nejlepší jezdkyně v Dětském šampionátu na Suché zleva: Pavla Bene-
šová, Anna Slušná a Blanka Provazníková

Foto J. Kameník


