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Úspěšný víkend
pro Španělsko

Dvě španělská týmová 
prvenství v jednom termínu
přineslo 23. září

Sedmý na světě
je málo

Informace o mistrovství ČR
ve voltiži, které se konalo
ve Frenštátu pod 
Radhoštěm

Radoval se Matějka

(Pokračování na str. 2)
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Inzerce

Šampionáty 2013
Z ČJF unikla dosud střežená informace o ter-

mínech roku 2013. Protože všichni pořadatelé
musí své termíny začít plánovat, přinášíme před-
běžný kalendář mezinárodních závodů a národ-
ních šampionátů i na stránkách Jezdce. Dodej-
me ještě informaci o čtyřleté smlouvě mezi or-
ganizátory v Ptýrově a Martinicích o pořadatel-
ství skokových šampionátů. Návrh nejprve 
VV ČJF zamítl, na následném jednání Rady ČJF
bylo ale rozhodnuto, že v příštích čtyřech letech
se budou skoková mistrovství dětí a juniorů
a šampionát seniorů střídavě konat výhradně
v Ptýrově nebo Martinicích. Dodejme jen, že se
rozhodnutí nelíbí ostatním uchazečům
o prestižní jezdecký podnik a jistě se
kolem smlouvy strhne vášnivá debata.

Předběžný kalendář důležitých závodů 2013
Kladruby n.L. - CAI-A 1,2,4, CAIP-2 18. - 21. 4.
Police n.M - CAI-A 1,2,4, CAIP-2 17. -19. 5.
Zduchovice - CSI*/JY-A 7. - 9. 6.
Brno-Panská Lícha - CCI*, CCIP 7. - 9. 6.
Mikulov - CEI*/2*/3*, CEIJY*/2*

MČR/E J,Y 14. - 16. 6.
Frenštát p. R. CVI2*/3* 14. - 16. 6.
Brno-Panská Lícha - CDI3*-W 21 . -23. 6.
Kolesa - MČR/C Y, družstva 5. - 7. 7.
Ptýrov - MČR/S sen., Y 12. - 14. 7.
Nebanice - CAI-A 1,2,4-W, CAIP-2,4 11. - 14. 7.
Hradištko - MČR/D d,J,Y,sen. 26. - 28. 7.
Police n.M. - MČR/A 1,2,4 P2 2. - 4. 8.
Martinice - MČR/S d,J 9. - 11. 8.
Hradištko - MČR/D+S pony 16. -18. 8.
Humpolec - MČR/C sen. 22. - 24. 8.
Praha (Mníšek) - CEI*/2*/3* 6. - 8. 9.
Most - ME-E sen. 12. - 15. 9.
Borová - MČR/C P,d,J 21. - 22. 9.
Borotín - MČR/E sen. 30.9. bude upřesněno
Krakovany - MČR/R 14. - 15. 9.
Chomutov - MČR/V 28. -29. 9.
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Jedenáct kol Skokového poháru České pojišťovny tvořilo páteř celé letošní skokové sezóny.
Ve dnech 26.-30. září dospělo ke svému finále, které se opět konalo na kolbišti v Hořovicích. Neděl-
nímu finále čtyř nejlepších se střídáním koní, předcházelo ještě 11 závěrečné kvalifikační kolo, které
bylo na programu v sobotu. V referátu přinášíme i stručnou připomínku 10. kvalifikace, kterou byla Vel-
ká cena Frenštátu pod Radhoštěm.

Vítězem 11. ročníku Skokového poháru České pojišťovny se stal Martin Matějka, který zvítězil před
Alešem Opatrným, Jiřím Skřivanem a Jiřím Hruškou

Velká cena Frenštátu p.R.
Desátým kolem  pokračovala Extraliga parkuro-

vého skákání - Skokový pohár České pojišťovny ve
Frenštátu pod Radhoštěm. Od pátku do neděle 
14. - 16. září proběhlo třináct soutěží od 
110 cm až po nedělní hlavní soutěž stupně -ST**-.

K sobotní Ceně Radegasta, jednokolové sou-
těži -S**- s finále, nastoupilo 45 startujících. Do fi-
nále postoupilo 11 bezchybných. Čtyři dvojice nu-
lu zopakovaly a z vítězství se radoval Jan Zwinger
s MADEIRA 3 (Stáj Zwinger) před domácím Jiřím
Hruškou s ESPRI 2 (JK Opava-Kateřinky) a Mar-
tinem Matějkou na KAR KAR MM (Eggersmann
Caro As).

V Memoriálu Zdeňka Fialky -ST**-  nastoupilo
třicet dvojic. Po rozeskakování  šesti koní zvítězil
Igor Šulek s WAVO PROFIT (Slovensko) před
.Skřivanem na KALLISTO (Stáj Manon) a Ludví-
kem Jan dourkem s CASIO Karsit (Stáj Karsit).

Vítězem nedělní 10. kvalifikace Skokového po-
háru České pojišťovny Velké ceny Frenštátu 
(-ST**-) se mezi 23 startujícícmi stal Aleš Opatr-
ný s NOBEL 2 (JS Opatrný Hořovice). Body za
druhé místo získal Martin Matějka s KAR KAR
MM (Eggersmann Caro As). Ve finále nejlepších 
deseti zbylo místo po dlouhé době i na dvojici 
s 8 body ze základního kola.

Finiš nakonec
Aleš Opatrný se tak v samotném závěru le-

tošního seriálu pokusil ještě o vstup mezi elitní
čtveřici, když za čtyřmi nejlepšími zaostával po
Frenštátu již „pouze” o 15 bodů. Naděje na po-
stup tedy po předposledním kole byla, ale zna-
menala pro Aleše jediné. S pohárovým koněm
v předvečer finále na domácím kolbišti zvítězit
nebo být hodně vysoko.

Soutěžilo se od středy
Poslední kolo Skokového poháru České pojiš-

ťovny mělo ve svém zadání téměř nesplnitelný
program. Vedle finálových soutěží Amateur Trop-
hy, Kolowrat Junior Cup a Skokového poháru,
bylo třeba ještě stihnout jedenáctou kvalifikaci,
finále Stylšampionátu a k tomu i řadu otevřených
soutěží. Odlesk naší skokové elity je takovým lá-
kadlem, že do Hořovic dorazilo rekordních 
448 koní s 213 jezdci. Stavělo se 280 mobilních
boxů a mnozí pojali závody jako 14 denní turné
a zůstali v Hořovicích již od závodů 22. - 23. zá-
ří. Jezdci pak byli v průběhu pěti dní ochotní
vstávat tak, aby stihli starty v půl osmé ráno či
naopak vydrželi až do pozdně večerních hodin.

Foto I. NeumannováFoto I. Neumannová



XX. ročník | číslo 19
28. 9. 2012 – 18. 10. 20122 Reportáže

(Pokračování ze str. 1)

Radoval se Matějka

Předposledním vítězem kvalifikace Skokové-
ho poháru ČP se stal ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm Aleš Opatrný na NOBEL

Foto J. Malinovský

Co je moc je moc?
Každý den pak proběhlo okolo 300 startů. Jak-

koliv se pořadatelé i rozhodčí snažili, končilo se
pozdě večer a bohužel nejvíce to odnesl Styl-
šampionát. Ten se skoková komise bála zařadit
na program národního šampionátu se zdůvodně-
ním příliš přeplněného programu. Ovšem pro-
gram při finále Skokového poháru se ukázal ješ-
tě komplikovanější a tak na místo slavnostního
vyvrcholení novinky letošní sezóny, zbyla pouze
finálové rozpaky (viz Skončil Stylšampionát sty-
lově?)

První byli amatéři
Poslední průběžné finále bylo na programu

v pátek a patřilo Equiservis Amateur Tour. Pat-
náct nejlepších z dvou závěrečných kvalifikací se
utkalo tradičně na parkuru -ZL- a v posledním
seriálovém finále zvítězila Diana Zajíčková na
VIKTOR 4 (Slovice). Ohromný zájem, který
amatérská tůra Skokovému poháru přinesla je
neuvěřitelným potvrzením rozmachu jezdeckého
sportu posledních let.

Amatérskému finále ale předcházela zahajo-
vací prověrka těch nejlepších. Ve čtvrtečním 
-ST**- startovalo 82 dvojic a jako již letos poně-
kolikáté byl z devíti bezchybných nejrychlejší
Vladimír Malák na EXTREME (JK Všetice).
Za ním se výsledková listina hemžila i zahranič-
ními hosty z Německa a Slovenska.

Alešův finiš
I poslední kvalifikační kolo Skokového poháru

České pojišťovny zaznamenalo rekordní účast.
na úrovni -T*- 63 startujících určitě ČR nepama-
tuje. Diváci viděli osm zcela bezchybných výko-
nů a dalších pět bez chyb na překážkách ale
s malou penalizací za čas. Pro velký počet star-
tujících ale bylo finále otevřeno tentokrát 15 dvo-
jicím a tak se do něj vešli i dva jezdci se 4 body.

Nulu ve finále dokázala zopakovat pouze
rychlejší Barbora Tomanová na CAREFUL
FRANZ JOSEF (Dance and Jump) a Aleš Opa-
trný se ZANDIRO. I druhé místo však pro Aleše
znamenalo další vzestup konečnou tabulkou až
těsně pod postupovou hranici na 5. příčku.

Je finále riziko?
Po jedenácti kolech se tedy pořadí čtyř nej-

lepších ustálilo na: 1. Hana Pokorná 86 bodů, 
2. Jiří Luža a Jiří Skřivan 69 bodů, 4. Jiří Hruška
67 bodů. Při závěrečném dekorování ovšem Jiří
Luža oznámil, že po dohodě s majitelem z finá-
le odstupuje. Cesta mezi nejlepší čtveřici se tak
na poslední chvíli otevřela Alešovi Opatrnému.
Ten sice v první polovině po několika nevydaře-
ných kvalifikacích prohlásil, že o finále usilovat
nebude, ale závěr sezóny Skokového poháru jej
opět vrátil do hry. Stalo se to i proto, jak prozra-
dil na závěrečné tiskové konferenci, že jeho za-
hraniční angažmá nesplnilo očekávání a proto je
Aleš opět zpátky doma v Hořovicích.

Vzápětí oznámila rozhodnutí ve finále nestarto-
vat i vítězná Hana Pokorná a cesta do finále se
otevřela pro šestého umístěného Martina Matěj-
ku. Ten již se svojí účastí nepočítal (závěrečné ko-
lo dokončil na 20. místě se 4 body) a ze závodů
odjel. Zpráva o postupu jej zastihla již doma a tak
musel ráno KAR KAR MM opět do přepravníku.

To že dva nejlepší z kvalifikací z finále odstou-
pili hlavní organizátory mrzelo a některé možná
i trochu zlobilo. Situaci ale opět uklidňoval Aleš
Opatrný, který prohlásil, že i jeho mrzí že nemo-
hl zkusit fenomenálního koně Hany Pokorné
CHANELL pod sedlem. Dodal ale, že riziko zra-
nění koně vždy existuje a pokud jej nechtěla Ha-
na Pokorná podstoupit, tak její  rozhodnutí plně
respektuje.

Styl ve tmě
Po jedenácté kvalifikaci pokračoval

program stylšampionátovými finále.
Dětí bylo devět a zvítězila Kateřna
Štorkánová na AHA se 7,900 body, ju-
niorů deset a zde byla nejlépe hodno-
cena Lucie Srbová na NELA 2 (JK
Velvary).

Čtyři finále na závěr
Závěrečná neděle již měla na pro-

gramu pouze finálová klání. Zahajova-
li nejlepší amatéři. Těch do finále po-
stoupilo z pořadí po kvalifikacích dva-
cet a na programu byla již úroveň -L*-.
Po rozeskakování šesti dvojic zvítězila
Hana Szádovská na MALINA 2 (ARS
České Budějovice).

Následovala dvě finále Kolowrat Ju-
nior Cup. První (-L** + finále-) bylo ur-
čené dětem a juniorům do 15 let
a druhé (-S**+ finále-) juniorům 15 -
18 let. V prvním zvítězila Hana Dostá-
lová na ANDROMEDA 2 (JK Litovel)
a ve druhém Ondřej Málek s COR-
NILS (Stáj Málek).

Hořovice plné celebrit
A potom se již vše schylovalo k finálové sou-

těži nejlepších čtyř se střídáním koní. Před ní
ovšem ještě pořadatelé pro diváky připravili do-
provodný program, při kterém plně využili dvou
olympijských hvězd. První byl hořovický rodák
badmintonista Petr Koukal a druhým zlatý pěti-
bojař David Svoboda.Vše z tribun navíc sledoval
místopředseda olympijského výboru Petr Kou-
kal, místopředseda Evropského parlamentu Old-
řich Vlasák a pozvání na nedělní program přijal
i ministr zemědělství Petr Bendl.

David Svoboda navíc i aktivně zasáhl do pro-
gramu, když se nechal pořadateli zlákat ke kom-
binované soutěži parkur - běh, ve které mu byl
soupeřem Jiří Skřivan.

Nečekaná radost
V úvodním kole 11. finále Skokového poháru

startovali finalisté na svých koních. Obhájce ví-
tězství Jiří Skřivan dokončil v sedle KALLISTO
s nulou. Jiří Hruška a MR. VOX Agromarket
H+B inkasovali překvapivě 12 bodů. Aleš Opatr-
ný na ZANDIRO i Martin Matějka s KAR KAR
MM zůstali po prvním kole také čistí.

Druhé kolo otvíral Hruška s KALLISTO a další
dvě chyby  definitivně pohřbily naději na lepší umís-
tění. Po dvou shozeních si ale připsali i Aleš Opatr-
ný na MR. VOX a Martin Matějka se ZANDIRO. Po
první polovině tak do čela postoupil Jiří Skřivan,
který na KAR KAR MM a inkasoval pouze jednou.

Ve třetím kole se situace otočila. Opatrný
s KALLISTO, Matějka s MR. VOX i Hruška
s KAR KAR prošli kursem čistě, zatímco Skřivan
na ZANDIRO inkasoval 8 bodů.

Martin Matějka je 11. vítězem finále Skokového poháru

Skokový pohár má za sebou jedenáctou
sezónu. Svým stále velkorysejším
organizačním pojetím se již  téměř

dotahuje na slavná CSIO.
Je zábavné pozorovat tu původně malou

až téměř nenápadnou kuličku, na kterou se
stále rychleji nabalují ještě donedávna netu-
šené možnosti popularity jezdectví. První
v řadě stojí jezdci. Ty zatím neodradilo nic ze
strastí, které účast po boku našich jezdec-
kých hvězd přináší. Zatím jim nevadí ranní
ani noční starty, finanční náročnost, omeze-
ní počtu startů, nic. Zástup soutěžechtivých
se stále zvětšuje.

Popularita jezdeckého sportu sebou přiná-
ší i zájem důležitých lidí. Zájem důležitých li-
dí láká zájem diváků. Dívácký zájem láká zá-
jem médií. Mediální odlesk oslňuje další
a kulička tloustne. Někdy problikne již i bul-
vární moment. Možná, že některé „důležité”
přitahuje na kolbiště především důležitost
druhých. Sport a koně jsou tu jaksi navíc. Ja-
ko příjemný bonus. A možná že není daleko
doba, že budou někomu spíše na obtíž, ale
účast bude „in”.

Jezdecký sport již bude příležitostí i pro
politiky. Zvláště před volbami je každý bod
dobrý. Zanedlouho aby pořadatelé řešili, zda
jsou na VIP tribunách zastoupeny všechny
strany očekávající volební úspěch. Co kdy-
by?

Jedeme stále rychleji v dávno již vyjetých
kolejích. Na západ od našich hranic vědí své.
Uniknout nelze. ing. Cyril Neumann

Závěrečné kolo zahájil Martin Matějka s KAL-
LISTO. Bezchybnou jízdou připravil Skřivana
o šanci na obhajobu. A navíc dostal pod tlak
i Aleše Opatrného, který již nesměl chybovat.
Před ním ještě uzavřel finálové vystoupení Jiří
Hruška na ZANDIRO, který po zastavení vzdal.

Aleš Opatrný na senzačním KAR KAR MM
nevyužil výhody posledního startujícího a po
chybě na zahajovacím skoku trojskoku bylo roz-
hodnuto. jedenáctým vítězem finále Skokového
poháru se stal Martin Matějka před Alešem
Opatrným a Jiřím Skřivanem. Kompletní výsled-
ky najdete na www.skokovypohar.cz

David Svoboda byl v Hořovicích téměř stále
v obležení fanynek

Foto I. Neumannová
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Skončil Stylšampionát 
stylově?

Ne! Skončil trapně a smutně pro všechny účastníky, a to se
zkrátka dětem nedělá. Jestliže si to neumíme přiznat, pak je
něco špatně, a proto máme potřebu o tom napsat.

Finále Stylšampionátu dětí a juniorů 29. září v Hořovicích
bylo hodně hořkou tečkou za celým seriálem. Pokud po celou
dobu šampionátu existovaly určité pochyby o optimální orga-
nizaci celého projektu (pozdě zveřejňované informace, zvole-
ná nižší úroveň požadované výkonnosti, nešťastně stanovený
model postupu do finále, absence aktuálního žebříčku po jed-
notlivých kvalifikačních kolech, neuskutečnění několika závo-
dů, časové rozvržení termínů kvalifikací a následného finále
s prodlevou dvou měsíců), pak finále v Hořovicích tyto pochy-
by už jen potvrdilo a vygradovalo. A zanechalo hodně smutný
pocit.

Dobrá myšlenka nestačí.V rukou diletantů může snad i ublí-
žit.

Je snadné zjistit, z předpovědi počasí, v kolik hodin zapadá
slunce na kterémkoliv místě na světě, tedy i v Hořovicích.
Jestliže známe počty startujících a naplánujeme start stylo-
vých soutěží hodinu před západem slunce se zataženou oblo-
hou, je bezpodmínečně nutné dodržet časový program a vě-
dět, že každá minuta hraje roli. To se ovšem nestalo a stylové
soutěže dětí a juniorů probíhaly v podstatě na hranici, u po-
sledních juniorů bezpochyby za hranicí viditelnosti, tedy i re-
gulérnosti. Ukázalo se, jak podřadné místo stylové soutěže
zaujímají nejen v časovém harmonogramu velkého „podniku“,
ale i jakou pozornost jim věnují kompetentní funkcionáři.

Hodnocení rozhodčích vzbuzovalo až hořce úsměvné poci-
ty, jelikož rozhodčí mohli sledovat tak maximálně „nejistoty
u skoku č. 3“, který se nacházel nejblíže věži rozhodčích,
kdežto o skocích 7, 8, 9 při soutěži juniorů mohli vědět snad
jen z doslechu nebo s použitím přístroje pro noční vidění. By-
lo jen štěstí, že při těchto podmínkách neskončil závod zraně-
ním koně či jezdce. Celkově, kdo se chtěl s hodnocením na
styl seznámit až při finále, musel být hodně zklamán, ne-li po-
bouřen. Hodnotilo se ve spěchu i to, co nemohlo být vůbec vi-
dět.

Dětem i juniorům bylo bohužel, vzhledem k podmínkám,
upřeno i dekorování na koních (pro vítěze jistě s vysněnou
a vytouženou dekou) i užít si svůj malý úspěch při čestném ko-
le. Ve tmě jim byly ve spěchu předány igelitky s cenami, který-
mi se mohli pokochat ale až někde na světle. Přitom si mys-
lím, že pro většinu jezdců v těchto kategoriích je pocit zažít
dekorování, čestné kolo a slyšet potlesk víc, než jakýkoliv fi-
nanční obnos či poukaz. Nikdo nezaslechl ani zmínku o tom,
odkud dekorovaní jsou, kdo je trénuje, na jakých koních jezdí.
O nejstylovějších dvojicích si nic nepřečteme, protože se žád-
né rozhovory nekonaly, ani je neuvidíme, protože ve tmě nikdo
nefotografoval. Jistě, rozumné děti si uvědomují, že nejdůleži-
tější je jezdit DOBŘE, ale jaký dojem si mají odnést??? Vždyť
jim bylo beze slov naznačeno „vy nikoho nezajímáte“. A niko-
ho nezajímají ani vaši trenéři, díky jejichž úsilí stylově jezdíte
na svých koních. Nezapomněli  jsme při tom na něco? Na ně?
A na styl a úroveň?

Nezájem byl zřetelný i z řad trenérů. Nikoho jednoduše dě-
ti a junioři jezdící stylově nezajímali. Každý se šel po Velké ce-
ně zřejmě raději připravovat na závěrečnou párty, ale i kdyby
zájem měli, stejně by viděli - ve tmě spíš neviděli - jen parodii
na Finále Stylšampionátu.

Zákonitě musí převládat minimálně rozpaky, a to nejen
u hlavního rozhodčího a stavitele parkuru Friedricha Rudolfa
Hagendorna, ale zejména u všech jezdců, jejich trenérů a sa-
mozřejmě i rodičů a sponzorů tohoto seriálu.

Nakonec už bychom chtěli jen popřát všem účastníkům
Stylšampionátu, aby na zklamání co nejrychleji zapomněli, ra-
dovali se z každého dobře zajetého parkuru, dál byli pracovití
a pokorní i bez toho, zda si jich někdo, kdo vidí jen ty, kteří
jsou „marketingově zajímaví“, všimne. Věřte, že opravdoví od-
borníci vás vidí a mají z vás určitě upřímnou radost.

Manželé Kalivodovi, Čáslav, rodiče umístěné juniorky

Dnes je vkladem další pokračování sbírky statí a esejů O jez
deckém umění, jehož vzniku jste jako členové klubu 
čtenářů Jezdce svědky.

Jsou pokračování, kterými MVDr. Norbert Záliš z hloubky zapo-
mnění oživuje autory tak dávné, že se až zdráháme uvěřit moder-
nosti a aktuálnosti jejich pravd. Jindy jsme zase svědky autorského
pojednání, k jehož vzniku přispěla nějaká současná aktualita. Po-
zorný čtenář textu a především pozorný divák současného dění
může tyto souvislosti objevit.

Po příčině vzniku dnešního pokračování složitě pátrat netřeba.
Máme za sebou dobu letních výprav na různé kontinentální šampi-
onáty. Bohužel tyto výlety a hlavně jejich výsledky přispěly pouze
k dalšímu ohrání letitého evergreenu a byly atourovi inspirací. Chá-
pu dnešní stať Norberta Záliše jako diskuzní příspěvek na téma
„Proč se nám nedaří?” a děkuji mu za něj. ing. Cyril Neumann

ČDP
v Hradištku
První finále Českého drezur-

ního poháru, které se konalo
jinde než v Praze na Trojském
ostrově, má za sebou Jezdecká
společnost Equus Kinský
v Sadské. Konalo se ve dnech
28. - 30. září a vedle otevřených
soutěží byla hlavní pozornost
upřena na tříkolová finále: Win-
termühle Trophy Pony
(DD+DJ+vP), Saab Cup + Win-
termühle Trophy Junior
(JU+JD+vJ) a hlavní finále Bel-
zet Cup (SG+IM I+vIM I). Mezi
čtyřmi pony byla nejlépe hod-
nocena Tereza Markusová na
LIMETREE (Stáj Donthová)
s průměrnými 64,632 %. Junio-
rům (10 start.) kralovala Danie-
la Křemenová na FUNKENMA-
RIECHE (JK Free Dlouhá Lho-
ta) s průměrem 66,585 %
a mezi 12 seniory si nejlépe
v Belzet Cup vedla mgr. Hana
Vašáryová s LUIS LASALLE
(Stáj Pelikán), která s průmě-
rem 67,308 % porazila Bc.,
DiS. Karolinu Žižkovou na
DARWIN (Žižka Praha - 65,782
%) a Martinu Opočenskou
s RAPSTEIN (Stáj Leonard
Praha) s 64,105 %.

Šampionátem veteránů (nad 50 let) vyvrcholily závody všestrannosti ve dnech 15. -
16. září. V úrovni -ZL- startovalo celkem sedm účastníků a nejstarším byl Ludvík Fi-
lípek (JS Řitka), který již oslavil 69. narozeniny. Zvítězil Petr Pejřil na PASTOR 1
(HJK) před Stanislavem Vrtkem s ACTION BOY (Stáj Vrtkovi) a Ludvíkem Filípkem
s FALCO. Dále se umístili Pavel Chvojka a Pavel Zíma.

Vítězkou hlavní soutěže ČDP se stala Hana Va-
šáryová na LUIS LASALLE (Stáj Pelikán)



a bylo to znát. Jestliže prv-
ní kolo překonalo s nulou
osm jezdců, tak ve dru-
hém to byli jen čtyři. Chy-
by postupně dělali i dosud
vedoucí Švédové.

Naopak se dařilo do-
mácím Španělům a konta
obou celků se vyrovnala.
Diváci byli napjatí až do
úplného závěru. Když po-
slední z domácích, Sergio
Alvarez Moya s 12letým
hřebcem ACTION-BREA-
KER (Heartbreaker), pře-
šel s nulou, končili Španě-
lé s celkovými osmi body. Závěrečným jezdcem
celé soutěže byl Švéd Peder Fredricson s 9letým
holštýnem  H&M CASH IN (Cashandcarry) a po-
kud by zůstal bez chyby i on, došlo by k roze-
skakování. To se mu ovšem nepodařilo a po jed-
nom zaváhání skončili Švédové s dvanácti body
druzí. Třetí byli s jedenadvaceti Italové, Kanaďa-
né měli třicet jedna a Poláci třicet tři. Rusové
skončili se čtyřiceti pěti a Dánové soutěž nedo-
končili.

Na Španělském triumfu se podíleli: Lucrecia
Pilar Cordon  s 11letým NUAGE BLEU 0/0, Pa-
ola Amilibia Puig s hnědkou PRUNELLA D'ARI-
EL 4/4, Manuel Anon s valachem BALDO DS
0/4 a Sergio Alvarez Moya s belgickým hnědá-
kem ACTION-BREAKER 4/0. Jedinou, které se
povedly oba čisté parkury, byla Lucrecia Pilar
Cordon z vítězného týmu. Sergio Alvarez Moya
na konkůru předvedl i svou zbrusu novou akvizi-
ci, 11letého holštýna CARLO (Contender), kte-
rého nedávno přivedl od britského matadora
Nicka Skeltona. Jak uvedl na tiskové konferenci:

„Začal jsem zde v několika nižších soutěžích.
CARLO je kůň, který hodně vyhrál a já ho zkou-
ším jezdit způsobem, který mu vyhovuje. Nick
slíbil, že mi s ním ještě pomůže.“

Dvakrát Global
Champions Tour

Další z premiérových destinací letošní Global
Champions Tour, bylo v polovině září švýcarské
letovisko Lausanne. Toto jedinečné místo na
břehu Ženevského jezera je nejen sídlem Mezi-
národního olympijského výboru, ale je zde doma
i FEI.

Lausanne tleskalo Lauře
Na pískovém kolbišti vytvořeném jen pro tuto

výjimečnou akci, stavěl parkury renomovaný do-
mácí designer Rolf Lüdi. Na startu se představi-
lo čtyřicet sedm elitních konkurentů. Obtížnost
prvního kola možná stavitel trochu podcenil a ve
výsledkové listině ještě sedmadvacátý jezdec
měl na kontě pouhé čtyři body. Do osmnácti-
členného druhého kola postoupilo sedmnáct
čistých a jediný s jednobodovou časovou penali-
zací.

Druhé kolo už tak snadné nebylo. Smůlu měl
Marko Kutscher, když CORNET OBOLENSKY
vzal za obě vrchní bariéry oxeru v oblouku tak
razantně, že Marko byl katapultován ze sedla.
Znamenalo to vyloučení, ale předvedl tak ele-
gantní judo kotoul, že sklidil potlesk na otevřené
scéně. Třemi chybami zatížili své konto Emanue-
le Gaudiano (ITA) a Gregory Wahelet (BEL).
Dvakrát zaváhali Rodrigo Pessoa (BRA), Patrice
Delaveau (FRA) i Luca Moneta (ITA). Se čtyřmi
body skončili Philipp Weishaupt, Ludger Beer-
baum, Christian Ahlmann, Pénélope Leprevost
a Harrie Smolders. Obě kola bez chyby překo-
nalo šest jezdců a ti se utkali v rozeskakování.

Zahajoval Marc Houtzager z Holandska
s 12letým valachem STERREHOF#S TAMINO.
Po opatrnějším začátku ke konci přidal, ale měl
smůlu na závěrečném oxeru. Brilantní vystoupe-
ní předvedla světová jednička, Rolf-Göran
Bengtsson s hřebcem CASSAL LA SILLA (Ca-
retino). Rychle, čistě, s krátkými oblouky a zbý-
vající jezdci měli co dohánět. Luciana Diniz
s 11letým hnědákem LENOX (Lifestyle) byla jen
o poznání pomalejší a bohužel i s chybou. Velký
kolotoč roztočila Edwina Tops-Alexander se
16letým ryzákem CEVO ITOT DU CHATEAU
((Le Tot de Semilly). Rozebrala ale úvodní oxer
ve dvojskoku. Čas však měla ze všech „čtyřka-
řů“ nejrychlejší. Fantastickou jízdu pak předved-
la Američanka Laura Kraut s populárním bělou-
šem CEDRIC (Chambertin). Jela na plné riziko
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Úspěšný víkend pro Španělsko
Hned dvakrát se o víkendu 21. - 23. září rado-

vali příznivci jezdeckého sportu ve Španělsku.
Na slavném kolbišti střediska Real Club de Polo
získal domácí tým prvenství ve finále Promotio-
nal League. Stejně dobře si počínali španělští mi-
litaristé na CCIO  v italském Montelibretti , kde se
konala pátá oficiální všestrannost seriálu FEI Na-
tions Cup Eventing. Jejich vítězství znamená
průběžné druhé místo v celoročním hodnocení.
Dosud vedoucí Německo sice nemohou Španělé
předstihnout, ale před závěrečným kolem v ho-
landském Boekelu postoupili na velmi lichotivou
druhou příčku.

Španělský tým zvítězil i ve finále FEI Nations Cup Promotional Lea-
gue, které se konalo 23. září v Barceloně. Členy vítězného družstva
byli: vedoucí týmu Marco Fuste a jezdci Manuel Anon, Paola Amilibia
Puig, Pilar Cordon a Sergio Alvarez Moya.

Foto FEI/Nacho Olano

V italském Montelibretti se ve dnech 21.-23. září konala pátá oficiální soutěž všestrannosti (CCIO),
která byla zařazena do seriálové soutěže národních celků FEI Nations Cup Eventing. Z vítězství
v Itálii se radoval španělský celek ve složení: Carlos Diaz Fernandez, Marti Sala Bayes, Albert Far-
ras Hermoso a Maria Pinedo. Po pěti kolech je na čele průběžného hodnocení jasně N+ěmecko
s 41 body. Na druhém místě je Španělsko (28) před Nizozemím (23), Francií a Velkou Británií (20).
Celkem dosud bodovalo 11 zemí a pořadí uzavírají Poláci s pěti body. Body mohly národní celky
dosud sbírat na závodech CCIO ve Fontainebleau (FRA), Houghton Hall (GBR), Strzegomi (POL),
a Cáchách (GER). Závěrečným kolem bude závod v Boekelo (NED).

Foto Bruno de Lorenzo/FEI

Promotional League 
V neděli 23. září se v Barceloně konalo finále

FEI Nations Cup Promotional League 2012. Po-
zváni byli druzí až čtvrtí ze západoevropské Eu-
ropean League, tedy Dánsko, Itálie a Španělsko
a z Challengers League, do které patří i ČR, při-
jeli Poláci a Rusové. Zámoří reprezentovala Ka-
nada.

Svou výkonnost přijeli potvrdit i Švédové. Ti si
letos zdatně počínali v Top League (Superlize),
jenže v posledním kole nešťastně propadli na jin-
dy sestupovou předposlední příčku. Proto zde
chtěli přesvědčit, že se s nimi stále musí počítat.

První z tohoto finále by ještě loni automaticky,
po boku vítěze European League (Ukrajina), po-
stupoval do příští Top League. Jak ale bude na-
přesrok vypadat struktura Pohárů národů, zazní
až na kongresu FEI počátkem listopadu v Istan-
bulu.

Areál Real Club de Polo, kde se soutěž jezdi-
la, pamatuje i barcelonskou olympiádu 1992, na
které nás reprezentoval Jiří Pecháček. Stavite-
lem kurzu byl domácí designer Javier Trenor.

Pro přece jen poněkud různorodou společ-
nost postavil vyvážený parkur s několika řadami,
na kterých bylo dobře vidět, jak na tom jednotli-
vé dvojice jsou. Hodně chyb bylo na malé i velké
vodě, poměrně často padal i závěrečný oxer.

První kolo excelentně zvládli Superligou ošle-
haní Švédové, kteří škrtali jen dvě chyby Angeli-
cy Augustsson s nepříliš zkušeným ryzákem QU-
ICKDIAMOND (Quick Lauro) a postupovali s nu-
lou. Čtyři body měli Španělé a Italové dvanáct.
Poláci nasbírali třináct, Rusové čtrnáct, Kanaďa-
né sedmnáct a ve třech startující Dánové dvacet.

Pořadatelé do druhého kola na jinak identic-
kém parkuru některé překážky trochu zvýšili
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Zahraniční rubriku připravuje 
Václav K. Dvořák

Výsledek z Vídně: 1. Penelope Leprevost
(FRA) - MYLORD CARTHAGO 0/0/0/37,16,
2. Meredith Michaels-Beerbaum (GER) -
BELLA DONNA 0/0/0/38,67, 3. Gerco Sch-
röder (NED) - EUROCOMMERCE LON-
DON 0/0/0/40,09, 4. Kevin Staut (FRA) -
SILVANA HDC 4/0, 5. Simon Delestre (FRA)
- VALENTINO VELVET 4/0, 6. Christian Ahl-
mann (GER) - CODEX ONE 0/4.

Hlavní soutěž CSI5* GP of Vienna (160 cm) vyhrála Pénélope Leprevost na MYLORD CARTHAGO

a všechno jí vyšlo. Skvělý Bengtssonův čas do-
kázala zkrátit skoro o tři vteřiny. Jediný, kdo ji
mohl ještě ohrozit, byl její životní partner, britský
matador Nick Skelton s 9letým hřebcem BIG
STAR (Quick Star). Dlouho ji však nenapínal
a shodil hned druhý skok.

Laura Kraut si za vítězství odnesla bonus ve
výši 94 050 EUR, Rolf-Göran dostal 57 tisíc
a Edwina Tops 42 750. Čtvrtá Luciana Diniz in-
kasovala 28 500, Marc Houtzager získal 17 100
a na pátého Nicka Skeltona zbylo ještě 8 550
EUR.

Kamil Papoušek
v Lanaken umí

Ve třech arénách probíhaly šampionátové
boje na světovém srovnání mladých koní, kte-
ří se pravidelně na podzim utkávají v Lanaken.
Proslulost soutěží pro pěti, šesti a sedmileté
koně je rok od roku větší a delší jsou i zástupy
startujících. Letos se na start prvních kvalifika-
cí postavily rekordní počty koní. Pětiletých by-
lo 236, šestiletých 268  a sedmiletých starto-
valo 194.

České barvy reprezentovali v Belgii Rudolf
Doležal (LARA CROFT, GALETA) Ondřej
Zvára (CARDIFF DWERSE HAGEN, GAE-
TAN VAN D’ABDIJHOEVE) a Kamil Papou-
šek (CHICAGO, BUGATTI). Pod naší vlajkou
startovali ještě Lada Sobichová a Roman Du-
cháč.

Až do finálové neděle se mohl v Lanaken
zdržet Kamil Papoušek, který se jako jediný
z našich a ve své kariéře již ne poprvé, pro-
bojoval do finále. Po dvou kvalifikacích na ně-
ho zbyla pozice mezi nejlepšími 43 pětiletými
koňmi, kam postoupil s CHICAGO (Cicero Z)
majitele Lukáše Zacha. Protože zvládl finále
(130 cm) s nulou, rozeskakoval se v elitní sku-
pině 13 dvojic o vítězství. Bohužel zde inkaso-
val 10 tr. bodů. Ale i tak je 12. příčka  mezi 236
pětiletými z celého světa dalším skvělým vý-
sledkem Kamila Papouška, který to prostě
v Zangersheide umí.

Výkon v rozeskakování pro JEZDEC po-
psal: „Tentokrát jsem se chtěl pokusit o ještě
lepší umístění. Bohužel jsem na druhém sko-
ku rozeskakování zvolil velmi riskantní nájezd
a při jeho plánování neviděl, že přesně ve
směru skoku se shromažďuje parkurový per-
sonál. CHICAGO se lidí lekl a bylo po nadě-
jích. Vítězný Toni Hassmann končil svoji jízdu
bez třmenu a tedy poněkud opatrněji a mys-
lím si, že by se dal překonat. Ale i tak jsem
spokojen.”
Kompletní výsledky na: http://scgvisual.com

Nejlepší mezi pětiletými byla holštýnská klis-
na CON CARA (Con Air) s Toni Hassmannem

V průběžném pořadí Global Champions Tour
po jedenácti etapách mají Edwina Tops-Alexan-
der (AUS) a Rolf-Göran Bengtsson (SWE) oba
shodně 196 bodů, 3. Christian Ahlmann (GER)
180, 4. Denis Lynch (IRL) 178, 5. Philipp Weis-
haupt (GER) 169, 6. Richard Spooner (USA)
162.
Kompletní výsledky naleznete na:
www.globalchampionstour.com

Závěrečné kolo letošní Global Champions
Tour se koná 22. - 24. listopadu v Abú Dhabí.

V centru Vídně
Další slavnou premiéru v Global Champions

Tour zažila od 20. do 23. září Vídeň. Kolbiště bylo
vybudováno ve středu historického centra, přímo
před majestátní budovou vídeňské radnice.
V uzavřených ulicích v bezprostředním okolí stály
mobilní boxy pro 250 koní. Pořadatelé navezli na
náměstí jedenáct set tun písku a okolo postavili
přenosné tribuny, na kterých se každý den bavilo
jezdeckým sportem bez mála pět tisíc diváků.

Konkůru se zúčastnila velmi dobrá konkurence
a celá akce se stala významnou společenskou
událostí. Bohužel hlavní soutěž za sobotního ve-
čera byla poznamenána nepřízní počasí a diváci
na nekryté části tribuny do samého konce oběta-
vě mokli. Na poměrně úzkém kolbišti stavěl ná-
ročné parkury Frank Rothenberger.

Přes první kolo se dostalo bez chyby jen šest
jezdců a další tři s časovou penalizací. Do druhého
kola postoupilo ještě dalších devět s jednou chy-
bou. Ze známých jezdců, kterým se to nepodařilo,
to byli kupříkladu Marcus Ehning, Rodrigo Pessoa,
Alvaro de Miranda, Edwina Tops-Alexander, Lucia-
na Diniz, Harrie Smolders, Roger-Yves Bost, Kat-
harina Offel, Pius Schwizer, Billy Twomey, Michael
Whitaker, Steve Guerdat, Marco Kutscher a Laura
Kraut. Mohlo to hodně mrzet především vedoucí
jezdkyni celého seriálu Edwinu Tops, protože její
bezprostřední konkurent Rolf-Göran Bengtsson se
do druhého kola kvalifikoval a bylo jen otázkou, ko-
lik bodů do celkové tabulky získá.

Malé kolbiště dělalo problémy i ve druhém kole.
CHAMAN, 13letý hřebec Ludgera Beerbauma, po
ostrém obratu zastavil před jedním z kolmých sko-
ků a následně shodil oxer v kombinaci. Dvě chyby
udělali Lauren Hough na QUICK STUDY, Ben Ma-
her na TRIPPLE X, Philipp Weishaupt na CATO-
KI, Richard Spooner na CRISTALO i Rolf-Göran

Bengtsson na CARUSSO LA SILLA. S jednou
chybou odcházeli Denis Lynch na ALL STAR 5,
Patrice Delaveau na ORNELLA MAIL HDC, Nick
Skelton na BIG STAR Marlon Zanotelli na EDESA
S BANJAN a Christian Ahlmann na CODEX ONE.
Čistě toto kolo překonali Simon Delestre na VA-
LENTINO VELVET a Kevin Staut na SILVANA. Ti
si však přinesli čtyřbodovou penalizaci z předcho-
zího parkuru. Do rozeskakování se dostali jen tři
jezdci, kteří byli bezchybní v obou kolech.

LONDON s nálepkou „zabaveno”
Začínal bronzový medailista z OH Gerco Sch-

röder s 10letým ryzákem EUROCOMMERCE
LONDON (Nabab de Reve). Kolem tohoto koně
bylo v poslední době hodně vzruchu, protože je-
ho vlastník, firma Eurocommerce, ohlásil úpadek.
Představitelé banky, která je jejím hlavním věřite-
lem, nejprve chtěli tohoto koně okamžitě prodat.
Jenže asi není snadné najít tak rychle kupce a tak
na poslední chvíli Gercovi start v tomto seriálu
dovolili a udělali dobře.

Mladý Holanďan se nenechal deprimovat okol-
nostmi a projel trasou svižně a bez chyby. Druhou
na startu byla Meredith Michaels-Beerbaum
s 9letou tm. hnědkou BELLA DONNA (Baldini II).
Rozkývala mohutnou klisnu k nebývalému tempu
a dokázala při čistém parkuru zkrátit Schröderův
čas o jeden a půl sekundy. Pak už mohla jenom
čekat, jak zareaguje Pénélope Leprevost s 12le-
tým hřebcem MYLORD CARTHAGO (Carthago).

Ta se rozjela k velkému sólu a v cílí byla po ris-
kantní jízdě ještě o další půldruhé vteřiny dříve.
Přes všechny dosažené medaile je toto vítězství
pro francouzskou jezdkyni jejím největším indivi-
duálním úspěchem v dosavadní kariéře.

Edwina Tops-Alexander měla nakonec štěstí,
protože Rolf-Göran Bengtsson se na ni pouze do-
táhl a kdyby v závěrečné etapě nikdo z nich další
body nezískal, tak vzhledem k jednotlivým lepším
umístěním vyhraje Edwina.
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Sedmý na světě
je málo

V šesti ze sedmi mistrovských kategoriích
soutěžili ve Frenštátě pod Radhoštěm 29. -30.
září čeští voltižéři. Z velmi kontroverzních důvo-
dů nebyla obsazena kategorie mužů. Sedmý le-
tošní nejlepší voltižér světa Lukáš Klouda neměl
splněnu podmínku tří startů na národních závo-
dech. Česká republika tak v roce 2012 nemá
seniorského mistra.

Mezi juniory zvítězil Marek Hablovič (TJ Vol-
tiž Tlumačov) před Denisem Balaštíkem (JK
Avazero). Nejlepší ženou se stala Jana Bartoň-
ková (Lucky Drásov). Stříbro získala Nelly Mi-
kesková z TJ Voltiž Tlumačov. Mezi juniorkami si
nejlépe vedla domácí Eliška Kociánová a těsně
za ní skončily Michaela Nanová (TJ Voltiž Tlu-
mačov) a Veronika Nováková (JK Hřebčín Al-
bertovec). Albertovští také obhájili prvenství
z loňského roku mezi skupinami.

V soutěži dvojic diváci mohli sledovat tři sou-
těžící. Dvě dvojice byly z TJJ Lucky Drásov, ale
z vítězství se nakonec radovaly domácí Kateři-
na Jandová a Eliška Kociánová.

Vítězství mezi dětmi získala Lenka Nováková
(PZOO Chomutov).

Další medaili pro pořádající jednotu vybojova-
li jednotlivci v soutěži oddílových týmů. O 11 ti-
sícin bodu předstihli soupeře z Tlumačova.
Bronz putuje do Albertovce.

CAI*-A2 Topoľčianky
Celkem 36 dvojspřeží dorazilo na mezinárodní

závody do slovenských Topoľčianek. Vedle silné
ekipy Maďarska startovali zástupci Německa, Ra-
kouska, Polska, Rumunska, Švédska, Dánska,
Slovinska a ČR. Naši zemi reprezentovali Jiří Ne-
svačil jun., Jaroslav Kohout, Václav Coufalík, Ra-
dek Nesvačil a Erich Zuvač.

Již po drezuře bylo zřejmé, že čelo výsled-
kové listiny atakuje především Jiří Nesvačil.
Ostatní naši zástupci se umístili ve třetí resp. ve
čtvrté desítce. To samé platilo i po sobotním
maratonu. Jiří Nesvačil, po drezuře šestý, se
ještě těsně vešel do první desítky (foto vpra-
vo). V závěrečném parkuru docílil šestý nejlep-
ší výkon a šestá byla i jeho konečná pozice
v celkovém hodnocení. Jaroslav Kohout skončil
26., Václav Coufalík 28., Radek Nesvačil 29.
a Erik Zuvač 30. Zvítězil Vilmos Lázár z Maďar-
ska.
Kompletní výsledky na:
http://sk.nztopolcianky.sk

Výstava koní s nejdelší tradicí ve střední Evropě Kůň v Lysé nad Labem si stále udržuje velmi slušnou úroveň a její diváci jí zůstávají věrní. Ve dnech 
21. - 23. září ji navštívilo přes 12 000 diváků, předvedeno bylo 93 koní širokého spektra plemen a své zboží vystavovalo celkem 83 společností. Deva-
tenáctý ročník organizovalo poprvé samo Výstaviště, které značku Kůň odkoupilo od zakladatele výstavy společnosti In Expo Group. Tradičně vysokou
hipologickou úroveň mělo předvedení českomoravských belgiků ze Zemského hřebčince v Písku. Tentokrát je mohli diváci vidět v tradičních sulkách. Ce-
nu pro osobnost výstavy obdržel Jiří Cipra za svůj statečný boj, ve kterém obstál po vážném zranění při pádu v roce 2008.

Kůň 2012 v Lysé nad Labem

Foto R. Němcová

V pátek 28. září se v náhradním termínu  kona-
lo v zámeckém areálu v Praze - Ctěnicích třetí ko-
lo seriálové soutěže pro jezdce na pony O pohár
hl. města Prahy. Seriál pořádá již devátým rokem
Sdružení jezdeckých klubů ve spolupráci s Magis-
trátem hl. města.

První soutěž ponyhandicap -L-,
která byla vypsána jako Cena Sed-
lářství Jan Hauzr, vyhrála mezi 21
dvojicemi Sofie Najmanová na GE-
RA 1 (JK Český Dvůr). V rámci té-
to soutěže proběhl i oblastní pře-
bor Prahy ve skocích. Naplnit se
ovšem podařilo pouze kategorii
jezdců 8-12 let. Mezi osmi dvojice-
mi se přebornicí Prahy stala Julie
Pásková na GOLDBÄR (Horse
Academy).

Na start hlavní soutěže (ponyhan-
dicap -S-), která byla třetím kolem
celoročního seriálu, se postavilo 
18 dvojic. Po rozeskakování pěti bez-
chybných zvítězil Tomáš Plšek na
SAMARA 1 (JK Equuelus Praha). Ví-
tězství ho (po dvou čtvrtých místech)
posunulo s dosavadním ziskem 
24 bodů na průběžné první seriálové
místo. Těsně za ním je dosud ve-
doucí Sofie Najmanová na GERA 1 

Třetí kolo a přebor ve Ctěnicích
(JK Český Dvůr) s 22 body. Třetí průběžná příčka
patří Petře Gabryšové na BERTÍK 6 (JK Český
Dvůr) se ziskem 17 bodů.

Závěrečné 4. kolo seriálu O pohár Prahy se ko-
ná 14. října v Praze na Císařském ostrově.

Přebornicí Prahy ve skocích na pony v kategorii 8 - 12 let se ve
Ctěnicích stala Julie Pásková na GOLDBÄR (Horse Academy)

Foto M. Pánka

Foto J. Malinovský Foto J. Malinovský
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Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků, 

parkurových překážek,
kotců pro psy, nově 

i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových boxů.

Třetí vítězství na Slovensko
Holešovská zámecká obora hostila 8. září VII. ročník Poháru starosty

města Holešova a současně i III. ročník Poháru moravsko-slovenského
partnerství. Zlatý den měla v Holešově Slovenka Miroslava Poláchová. Po
vítězství v nižší soutěži získala na CASIOPEA i prvenství v Poháru staros-
ty města Holešova (-L-). Po sečtení bodů ve III. ročníku Poháru moravsko-
slovenského partnerství na ni nakonec čekalo i seriálové prvenství. V prv-
ních dvou ročnících pohár zůstal v České republice, letos zásluhou Mirky
Poláchové putoval  na Slovensko.

Vítězka poháru  moravsko-slovenského partnerství Miroslava Poláková
s prezidentem Slovenské jezdecké federace ing. Vlado Chovancem,  tre-
nérem Janem Vahalou a celou slovenskou ekipou

Ve dnech 8. - 9. září vyvrcholil tra-
diční zduchovický seriál Channel
Star, který je vypisován pro celkem
šest kategorií.

Mezi mladšími dětmi na pony zís-
kala jasné prvenství Sofie Najmano-
vá (JK Český dvůr). První příčku me-
zi staršími dětmi ve Zduchovicích
obsadila Šárka Tůmová (JK Koba).

Vítězství v kategorii dětí si odvez-
la Aneta Paličková (JK Český Dvůr)
před Denisou Vegrichtovou (JK Měl-
ník) a Martinem Vašákem (JK Český
Dvůr).

Mezi 18 bodujícími juniory nasbí-
rala nejvíce bodů Michaela Brožko-
vá (Lentur Žeravíková). O druhé
místo svedli těsný boj Zdeňka Váv-
rová (Mazva Čakov) a Viktor Trávní-

ček (JK Chomutov). O dva body by-
la nakonec těsně druhá Zdeňka
Vávrová.

Čtrnáct Mladých jezdců bodova-
lo v kvalifikacích. Nejúspěšnější byla
Dominika Hrubešová (Farma Hrá-
dek) před Přemyslem Adamem (JK
Adam) a Martinou Benešovou (Len-
tur Žeravíková). Kategorii Chance
ovládl Jaroslav Vábek (Kováry).

Kompletní žebříčky naleznete na
www.kone-zduchovice.cz

Fiat Professional Channel Star

USTÁJENÍ nabízí - statek-stary-kolin.cz
prostorné boxy, výběhy, jízdárna, krytá jízdárna, skokový materiál, zázemí

Cena 4 990,- Kč/měsíc. tel.: 603 885 739

Foto J. Matuška

V celoročním seriálu Channel Star v kategorii dětí zvítězila Aneta Paličková
před Denisou Vegrichtovou a Martinem Vašákem. Na čtvrtém místě se umís-
tila Lenka Heřmanová (zcela vlevo) a pátý skončil Lukáš Matuška.

Nesvačil v Deutsches Fahrderby
Jiří Nesvačil st. startoval ve dnech 13. - 16. září v němeském Donaues-

chingen, kde se konalo Německé vozatajské Derby. Soutěž skládající se z dre-
zury čtyřspřeží a potom dvou drezur dvojspřeží (z koní čtyřky), následně ma-
ratonu čtyřspřeží a parkuru čtyřspřeží, dokončilo 17 jezdců z 20 a Jiří Nesva-
čil obsadil 11. příčku. Výsledky na http://eventcontent.hippoonline.de
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Foto M. Litovová

V termínu 13. - 16. září se rozsáhlá skupina našich nejmladších jezdců na pony: Adéla a Hana Bařtipánovy, Justina Ducká, Lubomír Gabryš, Kristýna
Krupková, Adéla Matějovská, Lukáš Matuška, Petr-Jan Matuška, Sofie Najmanová, Aneta Paličková, František Stružinský, Šárka Tůmová zúčastnila vý-
jezdu do hlavního města Dolního Rakouska St. Pőlten - Hart.
První den byla na programu stylová soutěž do 85 cm. Zde si vítězství připsala Sofie Najmanová s ARKOS před Adélou Matějovskou na TARA. Druhá soutěž
na výšce 95 cm byla na čas a nejlépe si z našich vedl František Stružinský s JENNY 5, který skončil druhý.
Druhý den pokračoval opět stylovou soutěží (90 cm) a Sofie Najmanová s HOPE VAN'T KRUIS skončila třetí. Ve druhé sobotní soutěži na čas na výšce 
100 cm si pak Sofie na stejném koni připsala vítězství z 19 startujících dvojic. Další prvenství získala Šárka Tůmová na výšce 105 cm. V konkurenci 38 vel-
kých koní dokázala zvítězit na KARA.
V neděli byly všechny soutěže na čas. První (100 cm) i druhá (105 cm) patřila opět Šárce Tůmové na KARA. V závěrečné soutěži (105) byl navíc František
Stružinský s JENNY 5 druhý a Aneta Paličková na TARA čtvrtá. Mimo pony startovala v Rakousku i louňovická ekipa s převážně mladými koňmi a Martin Va-
šák svým prvním a druhým místem v soutěžích do 120 cm ukázal, že úspěch na MČR nebyl náhodný.

Během víkendu 15. až 16. září probíhal na mosteckém hipodromu šestý roč-
ník Endurance Day Most, v jehož rámci se konalo i seniorské mistrovství ČR.
Závody byly generálkou na mistrovství Evropy seniorů 2013. V rámci národní-
ho šampionátu se na trať 122 km postavilo 12 dvojic. Titul získala Bára Komo-
ňová v sedle AHMED (foto). Jejich průměrná rychlost byla 18,09 km/hod a to

je na mostecké trati českým rekordem. Stříbro si odnesla Pavlína Pflugová
s KEVIN 7 a bronz patří Ing. Vladimíře Šebkové na HABIB.

Mezinárodní soutěže se jely na distancích 80, 122 a 161 kilometrů. V té ne-
jdelší bylo na startu 37 startujících. Vítězem se stal korunní princ Spojených
arabských emirátů - šejk Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum sedlající koně
SPEKTACULAR GOLD. Druhé místo obsadil šejk Nasser Bin Hamad Al Khali-
fa z Bahrainu v sedle MOVISKO DU LAURAGAIS a i třetí pozice patřila zá-
stupci Spojených arabských emirátů a získal ji Ahmad Mohamed Ahmed Bel-
qaizi s koněm LC ITATI.


