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Nestor Jiří Pecháček
Jméno Jiřího Pecháčka, kterému dnes

blahopřejeme k 70. narozeninám, není tře-
ba v jezdeckém světě představovat. Jiří Pe-
cháček se narodil 5. srpna 1943 v koňařské
rodině. Do čela jezdecké společnosti se do-
stal velmi rychle a vydržel v ní dalších 40 let.

Jeho postavení v československém
a českém jezdectví bylo zcela dominantní.
Reprezentační dres oblékl na počátku še-
desátých let a odevzdal jej teprve nedávno.
Ještě při CSIO 2002 v Poděbradech přispěl
na VENEUR dvěma čistými koly ke druhé-
mu místu českého týmu v Poháru národů.

V České republice je ve skokovém sportu
doposud jediným držitelem prestižního oce-
nění - zlatého odznaku FEI. Ten získal za
dosažení mety 50 absolvovaných Pohárů
národů. Jejich počet se nakonec zastavil na
čísle 53. Mohlo jich být mnohem víc. Bohu-
žel Jiří Pecháček ale většinu svého sportov-
ního života prožil za železnou oponou. Za
prvé v té době byly výjezdy ke startům v za-
hraničí i do komunismem „spřátelených" ze-
mí komplikovaný, a za druhé velmi často se
v celém Československu nenašli další jezd-
ci, kteří by mohli, společně s Jiřím, k Pohá-
ru národů nastoupit. O to větší obdiv za-
slouží jeho výsledky, které byly často při

Uplynulých 14 dní pokračovalo ve znamení medailových bojů. O víkendu 26. - 28. července se
utkali o medaile všechny věkové kategorie drezuristů v Hradištku u Sadské a o týden později
2. - 4. srpna pak v Polici nad Metují jezdci spřežení a v Kolesách junioři a týmy ve všestrannosti.

Letošní rok tak má za sebou již pět národních šampionátů. V srpnu se budou konat ještě další
tři. Nejmladší skokoví jezdci (děti a junioři) se o tituly utkají již tento víkend (9. - 11. 8.) v Martini-
cích, ponyšampionát se koná o týden později v Hradištku (15. - 18. 8.) a za další týden se střetnou
v Humpolci seniorští jezdci všestrannosti (23. - 25. 8.) při 48. finále Zlaté podkovy.

Nové Město nad Metují
www.prim.cz

Foto K. Návojová

Za posledních pět let byl při šampionátu seniorů na stupni nejvyšším Fabricio Sigismondi již po-
čtvrté. V Hradištku u Sadské se stal mistrem ČR před Šárkou Charvátovou a Romanem Bravencem.

Drezura v Hradištku
Areál Jezdecké školy Equus Kinsky v Hradi-

štku se pomalu stává centrem české drezury
a převzal řadu organizátorských povinností spo-
jených donedávna s Trojským ostrovem. Šampio-
nát se sem vrátil po třech letech.

Organizátoři mezitím stačili areál dobudovat ve
vysoce funkční soutěžní prostor se dvěma hala-
mi, ale především s moderním povrchem na pla-
stových roštech, který je položen na všech otev-
řených plochách. Hradištko u Sadské se tak začí-
ná nenápadně řadit mezi nejlepší areály ČR.

Pro národní šampionát v drezuře byly připrave-
ny nové prostory pro diváky. Ty však ještě nejsou
zastřešeny a tak v sálavém horku mistrovského
víkendu byly zcela osiřelé. Většina diváků hledala
útočiště pod slunečníky či na nedivácké straně ve
stínu stromů. Jezdci a koně však museli africkou
výheň vydržet.

Kdo nebyl v Hradištku
K mistrovství se do Hradištka sjeli všichni důle-

žití, snad s výjimkou dvou jmen. V seniorské ka-
tegorii již podruhé národní šampionát oželela

Ema Jančářová, která se snaží prosadit v kate-
gorii nejvyšší (GP) a v termínu mistrovství starto-
vala na CDI3* ve Wroclavi.

Druhou jezdkyní z vyšších pater české drezu-
ry, která na startkách druhého a třetího dne chy-
běla, byla Hana Vášaryová (Stáj Pelikán).Ta star-
tovala s LUIS LASALLE pouze v pátek a po
ohodnocení 61,579%, které stačilo pouze na
14. místo, ze soutěže kvůli zdravotním důvodům
koně odstoupila.

Sigismondi vládne
Česká i československá drezura měla v kaž-

dém období nějakého vládce. Bez nadsázky lze
říci, že domácí scéně posledních let kraluje Fab-
rizio Sigismondi (Dressage Academy). Ten se na
příčku nejvyšší dostal nejprve s CHAMBERLAIN
a po roční odmlce se do čela vrátil na APRO-
POS. Pro letošní seniorský šampionát byl tak fa-
voritem a svoji roli plně potvrdil. Po třech kolech
(2x IM I a vIM I) stanul na stupni nejvyšším s prů-
měrem 70,344%. Za posledních pět let již po
čtvrté. Fabrizio Sigismondi je představitelem

(Pokračování na str. 3)



Mohou drezuristé skákat?
Vítězná Martina Kučerová, která byla na šam-

pionátu již po třetí a je držitelkou již dvou stříbr-
ných medailí, bude příští týden i účastnicí skoko-
vého šampionátu juniorů v Martinicích. Stejně tak
Barbora Kamírová, která hned za týden startova-
la na šampionátu ve všestrannosti v Kolesách.Ty-
to drezurní jezdkyně by se tedy skokové části
Zkoušek základního výcviku obávat nemusely.
Třetí skončila mezi mladšími juniory Anežka Zají-

cová se SAN-LI-PAS (JK Iluze
Makotřasy, 63,035 %).

Kategorie mladších juniorů za-
tím postrádá výraznější postavu
a je otázkou času, zda se v ní ně-
jaký skutečný talent vyprofiluje.

To mezi pěti staršími juniory
byla situace zcela jasná. Do
role statistů odsoudily své tři
soupeřky Sofie Brodová na
LISANDRO (NH CAR) a Bar-
bora Marešová s REMEMBER
ME H (JK Iluze Makotřasy).
V této kategorii se tak konal
pouze souboj o třetí místo
a bronz si nenechala ujít do-
mácí Pavla Koryntová s LARK.
Zlato roku 2013 patří Sofii Bro-
dové za průměr v úlohách JD,
JJ a vJ 69,702 % před Barbo-
rou Marešovou s 68,048 %.
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O drezuře, jezdectví
a You Tube

Není tomu ještě tak dávno, co skutečně špič-
kové drezurní výkony byly doménou starších
jezdců. Předvedení bylo extraktem jejich celoži-
votního jezdeckého poznání, ke kterému lze
dospět pouze zkušeností. Koňařinu na drezur-
ním obdélníku nelze dokázat snadno a pocho-
pitelně tak, jako ve skokových disciplínách
např. překonáním překážek úctyhodných roz-
měrů. Přesto nejslavnější jména hipologie mi-
nulého století získaly ostruhy své odbornosti
právě zde.

Tento zdánlivý protimluv dokazuje všechny
rozpory zahánějící současné jezdectví do ne-
čekaných koutů. Na jedné straně je pro rozsáh-
lou diváckou popularitu třeba definovat snadno
srozumitelné cíle. Na druhé straně je nutné
otevřít širokému věkovému spektru soutěžících
mas další a další soutěžní možnosti. V těchto
bezbřehých mantinelech novodobého jezdectví
je právě drezuře nejvíce těsno.

Jeden příklad za všechny. Po staletých zku-
šenostech je uzda vrcholně sofistikovaným
uzděním. Její použití je, či by mělo být, i důka-
zem jezdecké odbornosti. Právě proto, je od ur-
čitého drezurního stupně povinná a měla by
dokázat vyspělost jezdce. Stihlo umožní vzpří-
mení, páka přiuzdění. Cílem je dokázat před-
vést koně ve vysokém vzpřímení a současně
shromáždění, slovy MVDr. Norberta Záliše,
pouze na čestné, či jinak řečeno gentlemanské
slovo. Nezbytná rovnováha doprovázená uvol-
něným vazem pak dokáže i dnes omílanou po-
učku o týlu koňské hlavy jako nejvyšším místě.
Skutečnost je ale jiná. Řada koní zavěšených
v páce nic z toho, stejně jako jejich jezdci, ne-
poznala.

Posledním soutěžním jezdcem důsledně se
držícím uvedených zásad byl u nás v 70. letech
František Lamich. Jeho plnokrevný VADAR je
pro mě stále ještě drezurní ikonou. Je to již
dávno.

Naštěstí máme ale You Tube. Jak dalece se
za poslední půlstoletí drezurní předvedení
vzdálilo klasickému ideálu můžete posoudit sa-
mi. Doporučuji shlédnout výkon plukovníka Xa-
vier Francois Lesage na plnokrevném TAINE
při OH 1932 v Los Angeles na
http://www.youtube.com/watch?v=4-FJRy-
ei400 ing. Cyril Neumann 

Foto K. Návojová
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současného moderního drezurního pojetí. O me-
daile by mohl bojovat v sedle obou svých koní
a po dvou kolech byl v sedle TREVIS JOSPO na
3. místě. Koně pod ním pracují v rovnováze,
v předvedeních plných drezurních gest. Ve snaze
o kmih však i on někdy sklouzne k ukvapenému
pohybu a ztrátě rovnováhy.

Jediná, která letos Fabriziu Sigismondimu sta-
čila, byla Šárka Charvátová na SAINT TROPEZ
(NH CAR). Překvapivě s ní musel Fabrizio svést
urputný souboj, protože v sobotním kole Šárka
s náskokem téměř 1,5 % zvítězila. Stříbrná me-
daile tak měla letos hodnotu 70,289 % a k vítěz-
ství tak bylo skutečně velmi blízko. SAINT TRO-
PEZ předvádí velmi slušný průměr, který neurazí
žádného odborníka. Oproti koním Fabrizia Sigis-
mondiho s méně atraktivním výrazem.

Na třetím místě nejprestižnější kategorie skončil
letos s již větším odstupem (66,839 %) Roman
Bravenec na DR. SHIWAGO (Stáj Kentaur). Ten se
ujal vedení ve skupině ostatních čtyř jezdců, kteří
podle hodnocení mezinárodního sboru rozhod-
čích, (kdy české sudí doplnili dva odborníci z Pol-
ska a dva z Německa), překročili průměrnou
známku 65 %. Za ním to byly ještě Adéla Neu-
mannová (EDIE 1, JC Zájezd), Miloslava Šlambo-
rová (PAMPALINY, Letní stráň) a Petra Civišová
(SANTANA 3, JK Falea). Celkem se bojů o letošní
seniorské medaile zúčastnilo rekordních 22 dvojic.

Další čtyři sady
I ostatní kategorie měly své favority. Dvě kola

dětské soutěže (DD + DJ) zvládla nejlépe (66,624
%) mezi 11 dvojicemi Alexandra Hanáčková s DON
DIMANCHE (JK Ramír Bělov).

Mladší junioři byli ochuzeni o start tři roky dět-
skou kategorii ovládající Michaely Pavlisové na
BARON TRENK, která startovala na ME pony
v Arezzu. Mezi šesti dvojicemi si tak titul po třech
kolech (JJ+JU+vJ) odnesla úhledná Martina Ku-
čerová na CALET (Leonix, 65,857 %) jen velmi
těsně o 0,416 % před Barborou Kamírovou s UN
AMI (JK Borová).

Kategorie mladých jezdců, kterých bylo letos
osm, má také svého vládce a bezkonkurenčně
nejlepší byla po tři dny Barbora Dvorníková na
WHY NOT (JK Iluze Makotřasy). WHY NOT se
pohybuje po obdélníku nenásilně, v rovnováze
a bez chyb a to letos v této kategorii stačilo.
Barbora Dvorníková ve dvou úlohách SG a FEI
kür Y získala průměr 67,933 %. S těmi od stříbr-
ného Michala Knoflíčka na CLIPP (JK Taur Br-
no) „odskočila" o více jak 4 %. Bronz si z Hradi-
štka odvezla Anna Mikolášková na ZORRO 5
(JK Falea).
Kompletní výsledky naleznete na www.jezdci.cz

Sofie Brodová na LISANDRO ovládla katego-
tii starších juniorů

Příjemnou novinkou letošního drezurního šampionátu byla obří
obrazovka u drezurního obdélníku



Tři slova, která nejlépe vystihují
národní šampionát juniorů a druž-
stev ve všestrannosti, který se ko-
nal ve dnech 2. - 4. srpna v Kole-
sách. Pořadatelé tomu přizpůsobi-
li i program soutěží jihoevropským
životním modelem.V pátek i sobo-
tu se začínalo v sedm ráno a cca
od 12.00 do 16.00 byla přestávka.
Pouze tak se dal žár vydržet, ale
i tak byl letošním největším handi-
capem.

Tři šampionátové kategorie (ju-
nioři byli standardně rozděleni na
mladší a starší) doprovázelo širo-
ké spektrum dalších hodnocení.
V Kolesách proběhlo pět kvalikač-
ních kol pro finále Zlaté podkovy,
dvě soutěže KMK, pět oblastních
šampionátů východních Čech a tři
oblastní šampionáty středních
Čech. Dohromady tak rozhodčí
vydali 18 výsledkových listin.

Na startu šampionátu týmů by-
lo osm družstev a zlato si letos
odvezl jen nejtěsnějším rozdílem
tým Severní Moravy. O 15 setin
poražení Východočeši sice ještě
protestovali proti rozhodnutí jury
zda byl v parkuru Lubomíra Vrtka
naznačen odskok či ne, ale již se
změny rozhodnutí nedomohli. Zla-
to tak putuje na severní Moravu.

Mistryní mezi mladšími juniory
je Barbora Kamírová na KINGST
BLACK BEAUTY (JK Borová) a starší juniory ovládla Veronika Plucarová na SERŽANT
1 (JK Nika).
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Černý maraton pro mladší Nesvačily
Ve stejných dnech jako v Kolesách se konal v Polici nad Metují i národní šampionát spře-

žení. V jednospřeží dosáhl na mistrovský hattrick Jan Exnar (Favory Benice). Ten po drezuře
mezi 14 spřeženími jasně vedl. V maratonu ho ale těsně porazila druhá naše nejlepší „sing-
listka” Alena Brixová (JK Sobotka). I tak nastupoval Jan Exnar do závěrečného parkuru s ná-
skokem tří chyb. Nakonec chyboval jen jednou a potřetí v řadě získal zlato. Stříbrný je letos
Libor Kurka (3K Přední Lhota), který byl na parkuru nejlepší. Alena Brixová si odnesla bronz.

S blížícím se světovým šampionátem je dvojspřeží stále napínavější disciplinou. Favoritů
na zlato bylo tentokrát mezi devíti startujícícmi hodně. Nejvíce skloňovaným jménem bylo
jméno obhájce titulu Martina Gössla (TJ Agro Nebanice). Počítat se muselo ovšem i s další-
mi členy budoucí šampionátové výpravy Josefem Hroudou, pochopitelně s Jiřím Nesvačilem
ml., ale i s Ladislavem Jirgalou nebo Radkem Nesvačilem.

Šampionát však měl svá dramata. Oba bratři Nesvačilové se v sobotu nevyhnuli karam-
bolům, oba převrátili kočár v překážce č. 4 a oba na stejném místě. Spřežení Radka do-
konce upadlo, koně museli být rozpřaženi a to znamenalo konec. Jiří s přísedícím sice do-
stali kočár na kola a v soutěži pokračovali, ovšem medaile byla ztracena.

Naopak přemožitele v maratonu nenašel Martin Gössl. Po dvou dnech mu na Josefa
Hroudu ale scházely ještě dva body a tak rozhodoval parkur. Martin Gössl inkasoval
6 bodů, Josef Hrouda 12,92 bodů. Zlato tedy opět putovalo do Nebanic. Bronz získal
Ladislav Jirgala.

V kategorii čtyřspřeží startovali jen tři soutěžící. Jednoznačným favoritem byl Jiří Ne-
svačil st. (JK Moravský Krumlov). Čekalo se jen na překážku číslo 4 zda naplní přísloví
do třetice. Nestalo se a Jiří Nesvačil zvítězil způsobem Start - cíl před Zdeňkem Jirás-
kem (JK Robousy) a Janem Jelínkem (JK Accos). Kompletní výsledky najdete na
www.sprezeni-cjf.cz.

Vedro, vedro, vedro

Barbora Kamírová získala do své medailové sbír-
ky mezi mladšími juniory po drezurním stříbru
z Hradištka v Kolesách zlato (KINGS BLACK
BEAUTY)

Foto J. Bělohlav

Jenom dva soupeře měl Jiří Nesvačil v kategorii čtyřspřeží. Nestačil mu žádný a tak
získal  po třech letech v Polici nad Metují opět mistrovský titul

občasných startech v kapitalistické cizině srovnatelné s je-
ho tehdejšími evropskými konkurenty.

Milý Jiří, věřím, že i za celou armádu Tvých obdivova-
telů Ti mohu popřát mnoho štěstí a zdraví do dalších let
a doufám, že jich bude ještě dost. Jsem rád, že jsi i ve
svém trenérském životě právě ty strůjcem úspěchů drtivé
většiny současných mladých jezdců, kteří nastartovali své
kariéry pod Tvým vedením ve Sportovním centru mláde-
že. Chvíli jsem přemýšlel, koho požádám, aby mé blaho-
přání doprovodil. Jsem rád, že za všechny Tvé přátele
tuto výzvu rád přijal Tvůj mnohaletý sportovní kamarád
a zároveň soupeř, československý reprezentant
a současný prezident Slovenské jezdecké federace,
ing. Andrej Glatz:

„Jiří, jsem rád, že právě já
dostávám příležitost stát se
hlavním gratulantem k Tvým
sedmdesátinám.

Když jsem Ti telefonicky
blahopřál osobně, v žertu
jsem se Tě ptal, jak se žije
„starým" lidem. Přestože ro-
ky letí jako splašené vím, že
Ty se určitě (alespoň občas)
starým necítíš. Vždyť je to
ještě nedávno co jsme spolu
startovali ve společné česko-
slovenské reprezentaci.

Vzpomínám na Tvé nej-
slavnější období s koňmi
Amor a Dany, které bylo na
konci 70 let spojeno se star-
ty na CSIO v Bratislavě a vy-
vrcholilo sérií výjezdů do teh-
dejší „kapitalistické" ciziny.

Málokdo tomu věřil, ale nakonec se vše podařilo. Byly po-
sháněny desítky razítek a povolení a česká reprezentace
mohla za železnou oponu odcestovat. V roce 1977 na ME
do Vídně, o rok později na MS do Cách a nakonec v roce
1979 i na ME do Rotterdamu.

V Cáchách jsem byl s Tebou. Tehdejší režim ale prově-
řoval potřebnost každého člena výpravy. Protože jsem moc
stál o osobní zážitek a na vlastní oči vidět Cáchy, jel jsem
se skromnou československou výpravou jako ošetřovatel
Amora.

V čerstvé paměti mám i tři měsíce, které jsme společně
s mjr. Viktorem Breiským prožili při olympijském soustře-
dění v tehdy ještě ne zcela dostavěném areálu ve Svinči-
cích. Severočeské možnosti a vůbec výstavba takového
komplexu byly pro československé jezdce jedním velkým
zázrakem. Tehdy ses posadil na mého Letkise a po několi-
ka 60 cm skocích jsi prohlásil, že takového koně bys nikdy
nemohl jezdit. Tehdejší nevyzpytatelná politická situace na-
konec vše změnila a na OH do Moskvy jsme nejeli.

Ty jsi jezdeckou kariéru olympijským startem nakonec
přeci jen ozdobil. V roce 1992 jsi byl s Gartou v Barceloně.
I u toho jsem byl. Ve svobodných poměrech jsem ale již
mohl jet jako vedoucí československé výpravy.

Milý Jiří, žijeme sice již dvacet let v samostatných stá-
tech, ale naše letité přátelství tím nemohlo nijak utrpět.
Přeji Ti vše nejlepší do dalších let a vždy se budu těšit na
setkání s Tebou. Tvůj Andrej

Nestor Jiří Pecháček
(Dokončení ze str. 1)

Jiří Pecháček na DANY
v roce 1978



ne Bussmann  ze Švýcarska
s 13letou OCEANE DE LA TAILLE.

ČR bez bodů
Naše reprezentace před sezó-

nou plánovala získat body pro bar-
celonské finále jen v Bratislavě.
Protože za jedenácté místo se žád-
né body neudělují, tak v tomto roce
také žádné mít nebudeme.

Pochvala pro
bratislavskou trávu

Druhým vrcholem konkůru byla
Velká cena. Na startu se představi-
lo padesát devět jezdců a z toho
byli čtyři z České republiky.

Parkur měl podobný charakter
jako v Poháru národů. Byl hodně
točený, s několika řadami a nároč-
ný byl opět trojskok. Voda se ská-
kala z druhé strany a i zde byl hod-
ně přísný časový limit.

Nejlepší z našich byla Zuzana
Zelinková s 10letým hřebcem
CALERI II (Calido I). Chybu udělala
hned po prvním obratu na oxeru čís-
lo dvě. Zbytek parkuru však projela
s jistotou a s vědomím chyby i ve
velmi dobrém tempu. V konečném
pořadí nakonec obsadila 22. příčku.

Dvě místa za ní skončil Aleš
Opatrný, který tentokrát sedlal 8letého valacha
FALKO UNION (Kashmir van’t Schuttershof).
Předvedl také velmi pěkný parkur, bohužel s jed-
ním zaváháním na nejvyšší překážce v kurzu,
160 cm vysoké stacionátě.

Velmi dobře se na náročném parkuru prezen-
toval i Zdeněk Hruška s 11letou bělkou CALATA
(Calato). Jedinou chybu udělal na oxeru před
obratem na vodní příkop, ale ostatní skoky pře-
skákal s jistotou. Nestihl však časový limit a se
šesti body obsadil až 32. příčku.

Kamilovi Papouškovi v sedle BEL CANTO
HRADIŠTĚ tentokrát spadly čtyři překážky
a skončil až v závěru výsledkové listiny.

Žádnou chybu na překážce nakonec nemělo
jedenáct jezdců, ale jen šest z nich stihlo časový
limit. Ti se utkali o vítězství. V kurzu rozeskaková-
ní byly tři prudké obraty a nechybělo dlouhé cvá-
lání na závěrečný oxer.

Zahajovala Kirsten Coe s 11letým CALYPSO.
Nasadila vysoké tempo a měla i ze všech konku-
rentů nejrychlejší čas, bohužel s chybou na úvod-
ní části dvojskoku.
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Třetí letošní start
v Poháru národů ab-
solvovali naši repre-
zentanti v takřka do-
mácím prostředí
v rámci CSIO Brati-
slava. Grand Prix
Bratislava se pořáda-
la už po čtyřicáté
osmé a za dobu své
existence si v jez-
deckém světě vytvo-
řila skvělé renomé.
Armáda obětavých
pořadatelů soustře-
děných okolo ing.
Andreje Glatze zno-

vu dokázala o stupeň posunout už tak vysoko
nastavenou laťku konkůru a za svou práci ze
všech stran sklízela zasloužené pochvaly.

CSIO Bratislava

Foto: K. Dvořák

Foto: K. Dvořák

Zdeněk Hruška na CALATA startoval v Bratisla-
vě na svých druhých oficiálních závodech

Na Slovensku to jde
Do perfektně připraveného areálu si i přes

úmorné horko našlo cestu velmi mnoho diváků.
Kolik návštěvníků ale přišlo nelze spočítat, proto-
že i letos bylo vstupné zdarma. Stejně jako v po-
sledních ročnících držel nad konkůrem záštitu
slovenský prezident a v čestném předsednictvu
zasedali ministři, primátor, předseda olympijské-
ho výboru a zástupci významných společenských
organizací. Nám nezbývá než si hluboce po-
vzdechnout a našim nejbližším sousedům upřím-
ně pogratulovat.

KALISTO ve formě
V pátečním Poháru národů se vedle našeho

kvarteta představilo dalších dvanáct týmů. Byli
mezi nimi skvělí Brazilci, velmi dobří Američané
a překvapit mohli Němci, Finové, Rakušané, Švé-
dové, Švýcaři a Francouzi. Body pro barcelonské
finále chtělo získat šest týmů. Rakousko, Česká
republika, Finsko, Maďarsko, Polsko a hostitelský
stát Slovensko.

Na výborně připraveném trávníku postavil par-
kur nám velmi dobře známý chorvatský mág
Eduard Petrovič. Jak poznamenal: „Snažil jsem
se, aby co nejvíce jezdců uspělo, ale současně
aby to bylo přiměřeně těžké." Na trase stály tři
technické řady, náročný trojskok a také specifický
bratislavský vodní příkop. Překážky dosahovaly
150 cm a čas byl dost přísný.

Obdivuhodný výkon podal náš první jezdec Ji-
ří Skřivan s nezdolnou oldenburskou klisnou

KALLISTO (Colin). K naší radosti projel parkurem
jako nůž máslem a my jsme jen doufali, že ostat-
ní ho napodobí.

Zuzana Zelinková si do poháru zvolila svého
slovinského ryzáka LUKA'S NINJA (Ganymed).
Určitě nezklamala a bez chyby zůstala až do po-
loviny parkuru. Jenže pak přišlo zaváhání na sta-
cionátě uprostřed trojskoku a těsně před koncem
druhé na vodním příkopu.

Špatně nešel ani Kamil Papoušek s 9letým
hřebcem BEL CANTO HRADIŠTĚ (Caruso). Bo-
hužel mu ale spadl v trojskoku už úvodní oxer
a jeho kůň, stejně jako Zuzanin, šlápl do vody. To
už bylo na pováženou a do druhého kola nás mo-
hl dostat jen mimořádný výkon Aleše Opatrného
s 9letým valachem ZIDANE P (For Pleasure).
Doufali jsme však jen ke stejnému oxeru jako
u Kamila. Zcela po nadějích bylo na kolmém sko-
ku číslo osm.

Naše družstvo skončilo se šestnácti body jede-
nácté a předčili jsme jen Poláky a Italy, kterým se
započítávaly ještě dvě chyby navíc. Stejných šest-
náct bodů jako naši reprezentanti, ale lepší čas,
měli před námi desátí Maďaři a do druhého kola
se nepodívali ani domácí Slováci, kteří na devá-
tém místě inkasovali třináct bodů. Spolu s Jiřím
Skřivanem překonalo prvé kolo bez chyby pat-
náct jezdců, druhé potom ještě jedenáct.

Kralovali Američané
V polovině soutěže byli ve vedení Brazilci

a Američané s nulou. Třetí Finové měli čtyři body
a za nimi Rakušané a Švédové pět. Němci postu-
povali s osmi a Francouzi spolu se Švýcary měli
dvanáct.

Druhé kolo ovládli mladí Američané, kteří chy-
bovali jen jednou. S celkovými čtyřmi body je už
nikdo nemohl dostihnout a jejich poslední jezd-
kyně mohla nechat svého koně ve stáji. Na vítěz-
ství se podíleli 21letá Catherine Pasmore s hně-
dákem BONANZA VAN PAEMEL (Darco) 0/0,
27letý Quentin Judge s bílým hřebcem HH DARK
DE LA HART (Kashmir van Schuttershof) 0/4,
26letá Megan Nusz s ryzákem DYNAMO (Skipy
II) 0/0 a nejzkušenější byla 32letá Kirsten Coe
s belgickým hnědákem CALYPSO (Orlando)
5/DNS.

Hvězdný brazilský tým, kterému vévodil Alvaro
„Doda" de Miranda, přivezl do Bratislavy spíše
perspektivní koně. Ve druhém kole se jim připočí-
taly dvě chyby a to znamenalo druhou příčku.

Třetí Finsko mělo na kontě dvanáct bodů
a čtvrté Rakousko třináct. Páté místo patřilo
Německu se šestnácti body a šesté Švédsku
s devatenácti. Za nimi byli Švýcaři a Francouzi
shodně s dvaceti body.

Pět jezdců zajelo čisté parkury v obou kolech.
Byly to vítězné Američanky Catherine Pasmore
a Megan Nusz, Brazilec Bernardo Alves s 10le-
tou DOLORES, Švéd Mariano Maggi s 10letým
hnědákem EASY CONTACT HUMLAN  a Evely-

Aleš Opatrný na FALCO Union skončil v GP Bratislava po
jedné chybě na 24. místě

Foto: K. Dvořák

V GP byl nejúspěšnější italský policista Federi-
co Ciriesi s obratnou 12letou hnědkou CALIDA
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Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák

Foto FEI/John Stroud

Foto FEI

Německý vítězný tým Furusiyya FEI Nations Cup první evropské divize v Hicksteadu (zleva)
Marcus Ehning, Hans-Dieter Dreher, vedoucí týmu Otto Becker, Meredith Michaels-Beerbaum
a Ludger Beerbaum

Britský drezurní tým ve čtvrtém a závěrečném kole pilotního ročníku FEI Nations Cup Dressage
v Hicksteadu (zleva) Nikki Crisp (PASOA), Gareth Hughes (STENJKERS NADONNA), vedoucí tý-
mu Richard Waygood, Michael Eilberg (MARAKOF) a Carl Hester (UTHOPIA)

Úspěšnější byl mladý italský policista Federico
Ciriesi s obratnou 12letou hnědkou CALIDA
(Chenook). Jeho čas byl sice o poznání pomalej-
ší, ale zůstal bez chyby. Zbývající jezdci se tak
museli hodně snažit.

Navlas stejný čas měla i Švédka Linda Heed
s 12letou hnědkou BE WONDERFUL (Cagliost-
ro), spadl jí však stejný skok jako první jezdkyni.
Následoval za Finsko startující 27letý rodilý
Maďar Kaarlo Kovacs s 12letým ryzákem
AGROPOINT CASSIUS (Cassini II). Ten z přemí-
ry snahy shodil hned první skok a jeho čas byl
doposud nejpomalejší.

Předposlední startující Švéd Mariano Maggi
s polokrevníkem EASY CONTACT HUMLAN (Gu-
ite Easy) ani nechtěl vyhrát a stačilo mu zůstat
bez chyby. Vítězství měl tak na stříbrném podno-
se zkušený německý reprezentant Andreas
Knippling s 10letým holštýnem CASSIUS (Cantu-
ro). Zaváhal však už na druhém skoku a na třetím
to zopakoval.

Jako čtyřicátý osmý vítěz Grand Prix Bratislava
se tedy zapsal 22letý Ital Federico Ciriesi. Druhé
místo získal pro Švédsko Mariano Maggi a třetí
příčku pro USA Kirsten Coe. Švédka Linda Heed
skončila čtvrtá, Fin Kaarlo Kovacs pátý a až šestý
favorizovaný Němec Andreas Knippling.

Vítěz svůj triumf okomentoval slovy: „Je to nej-
větší vítězství v mé dosavadní kariéře. Startovní
listina byla plná kvalitních jezdců a o to více si to-
ho vážím. Největší starosti mi dělal vodní příkop.
Celé závody mají vysokou úroveň a tak kvalitní
trávnatý povrch se vidí málo kde."

Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na
stránce www.csio.sk

Barcelona za dveřmi
Důležité předposlední kolo Evropské divize 1

se první srpnový víkend jezdilo na posvátné pů-
dě britského jezdectví v anglickém Hicksteadu.
Z účastníků první divize chyběli pouze Španělé,
které zastoupili svým elitním družstvem Ameri-
čané. Jejich mladé naděje ve stejný den zvítě-
zili v Poháru národů v Bratislavě.

Vyhrát potřebovali nutně Němci, pro které
zde byla poslední příležitost alespoň částečně
nahradit chybějící body za CSIO v St Gallen,
kde kvůli rozbahněné půdě do soutěže nena-
stoupili. Bodovat na domácí půdě potřebovali
i Britové a pro body přijeli ještě Ukrajinci a Fran-
couzi.

Parkur stavěl domácí designer Kelvin Bywa-
ter. V jeho velmi náročném kurzu tentokrát chy-
běl trojskok, zato zde byly tři dvojskoky, větši-
nou v navazující distanci s dalšími skoky. Ná-
ročná byla i smyčka před závěrečnou řadou.

Záchránění Němci
Prvním kolem prošli nejlépe cílevědomí Něm-

ci, kteří svoji jedinou chybu škrtali a postupova-
li s nulou. Na druhém místě se čtyřmi body
srovnali Američané spolu s Francouzi a Holan-
ďany. Těsně za nimi byli s pěti body Ukrajinci,
devět nastřádali Britové spolu s Iry a moc se
nedařilo Švýcarům, kteří měli dvacet.

Němci ve svém tažení za vítězstvím nepole-
vili ani ve druhém kole. Marcus Ehning s 16le-
tým hřebcem PLOT BLUE (Mr. Blue) zopakoval
nulu z prvního parkuru a bez chyby zůstala ten-
tokrát i Meredith Michaels-Beerbaum s tm.
hnědkou BELLA DONNA (Baldini II). Na vítěz-
ství stačilo, že Hans-Dieter Dreher s hřebcem
MAGNUS ROMEO (Royal Feu) inkasoval je-
nom čtyři body. Právě takový byl jejich konečný
výsledek. V prvém kole bezchybný Ludger Be-
erbaum s bělkou CHIARA (Contender) už ne-
musel na start.

Ve výborných výkonech pokračovali i Ameri-
čané a Francouzi, kteří si připsali jen po osmi
bodech a skončili s dvanácti na současném
druhém místě. Jen o bod víc měli na čtvrtém
místě Irové.

Zděšení Britové
Osm bodů, které ve druhém kole inkasoval

doposud tak spolehlivý William Funnell s hřeb-
cem BILLY CONGO, bylo pro domácí malou tra-
gédií. Pravé zděšení v britském táboře však za-
vládlo, když Ben Maher s tm. hnědákem
TRIPPLE X namísto aby je pomohl škrtnout, in-
kasoval dalších třináct bodů. Nepomohlo, že
Peter Charles s hnědkou MURKA'S ODIE DE

FREVENT i Scott Brash s 12letou URSULA XII
zůstali bez chyby. Velká Británie spolu s Ukraji-
nou obsadila se sedmnácti body dělenou pátou
příčku a to se jí může v konečném účtování vy-
mstít. Sedmí skončili s dvaceti body Holanďané
a poslední Švýcaři měli třicet dva. Celkové vý-
sledky najdete na straně
www.hickstead.co.uk

Poslední kolo Evropské divize 1 bylo po uzá-

věrce našeho časopisu 9. srpna v Dublinu a re-
portáž přineseme v příštím čísle.

Průběžná tabulka Furusiyya FEI Nations
Cup Evropské divize I před závěrečným
kolem: 1. Švýcarsko - 320, Francie - 318,67,
Holandsko - 309, Německo - 282, Ukrajina -
233, Irsko - 220,67, Velká Británie - 211,67,
Španělsko - 192.

Letos poslední CDIO

O pořadí mezi Velkou Británií a Německem
rozhodlo, že Británie zvítězila ve dvou kolech.

VALEGRO se šetří na ME
Hvězdná britská dvojice Charlotte Dujardin  -

VALEGRO  v Hicksteadu zvítězila v GP i ná-
sledně v GPS, ale součástí družstva nebyla.

Konečné pořadí FEI Nations Cup Dressage
2013: 1. Nizozemí - 36, 2. Švédsko - 33, 3.Vel-
ká Británie - 29, 4. Německo - 29

V rámci jezdeckého festivalu v Hicksteadu vy-
vrcholil také pilotní ročník drezurního Poháru ná-
rodů družstev. Doma si pohlídala vítězství Velká
Británie. V konečném pořadí se však musela
sklonit před Holandskem a Švédskem.

Vítězný tým Velké Británie získal 76,183 %
a zvítězil ve složení: Nikki Crisp - PASOA
69,700 %, Michael Eilberg  - MARAKOF
72,650 %, Gareth Hughes  - DV STENJKERS
NADONNA  74,250 % a Carl Hester  - UTHO-
PIA  81,650 %.

Na dalších místech skončily týmy: 2. USA
75,258 %, 3. Německo 73.267 %, 4. Holandsko
71,867 %, 5. Švédsko 71,425 %, 6. Francie
68,450 %, 7. Irsko 68,050 %, 8. Španělsko
64,175 %

Drezurní Pohár národů zahajoval v květnu ve
francouzském Vidauban a tam zvítězili Holanďa-
né. Ve druhém kole v červnu v Rotterdamu Brito-
vé dosáhli svého první vítězství, ale o týden po-
zději v Cáchách vyhráli Němci. V těchto třech ko-
lech byla soutěžní úlohou Grand Prix, ale v po-
sledním kole v Hicksteadu se soutěžilo v GP Kür.



FRIEND (Rokmi). Bylo tedy
zřejmé, že tentokrát by na stup-
ně vítězů mohla vystoupat
i držitelé méně tradičních jmen.

To plně potvrdili především
Daniel Voksa a Václav Stud-
nička, kteří nakonec z trojice
zcela čistých obsadili 2. a 3.
místo.

Favorizovanou roli beze
zbytku splnil Zdeněk Žíla na
PATENDRO, který zvládl finá-
le čistě a rychle i přesto, že se
v jednom momentě ocitl téměř
mimo sedlo. Situaci rutinovaně
zvládl a vysloužil si nejenom
uznání diváků, ale i 15 seriálo-
vých bodů. Tím se zařadil s 52
body na průběžné druhé mís-
to pouhých 5 bodů za Jiřího
Skřivana.

Rýsuje se finálová
čtveřice

Třetí místo nyní patří Jiřímu
Hruškovi (51) a čtvrtá pozice
Alešovi Opatrnému (40).

Nyní je na programu Velká
cena Ptýrova (15. - 18. 8.), ale při ní se budou
dodatečně rozdělovat i body za zrušenou Vel-
kou cenu Opavy. Po těchto dvou bodových zis-
cích již začne být výrazněji jasnější, kdo by
mohl na postup do hořovické finálové čtyřky
pomýšlet.

Strakonice
Osmé kolo SP ČP se konalo 2. - 4. srpna ve

Strakonicích. Parkury stavěl Lukáš Jankowski
a technickým delegátem byl Jan Šíma. Jakoliv je
strakonické kolbiště na břehu Otavy sevřené,
umožňuje alespoň svojí dél-
kou postavit zajímavé parkury.

Opět se tak ukázalo kolik
současných jezdců má potíže
s pravidelným cvalem dopře-
du, které se právě při delších
řadách velmi rychle projeví.

V sobotním -ST**- zvítězila
domácí Lucie Poláková na
CAROS, která právě svým ne-
komplikovaným pojetím s klid-
ným a pravidelným cvalem tak
byla letos již poněkolikáté
spravedlivě odměněna.

Druhý skončil Zdeněk Žíla
na PATENDRO (JK Chotě-
buz), který se tak stal hlavním
favoritem pro nedělní Velkou
cenu (-T*-).

Žíla kouzlil
K té nastoupilo 33 dvojic.

Čisté výkony přibývaly jen vel-
mi pomalu, ale nakonec se do
finále deseti dvojic dostali
pouze jezdci bez shození.

Při absenci reprezentantů
startujících na CSIO v Brati-
slavě bylo finále plné jmen,
která doposud do vyšších pa-
ter průběžného pořadí výraz-
něji nezasáhla.

Velmi slušně se předvedla le-
tos doposud málo bodující Hana
Pokorná na CHANELL (Dynín),
spokojený musel být i Václav
Studnička na ZARA (Zájezd) či
Daniel Voksa s CALUGA Z (Ba-
kov). Skutečným překvapením
však byla bezchybná jízda
Romana Kmínka na COSTLY
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Skokový pohár České pojišťovny pokračo-
val dalšími dvěma koly.Ve dnech 26. - 28. čer-
vence se soutěžilo o seriálové body ve Fren-
štátě pod Radhoštěm a o týden později ve
Strakonicích.

Foto J. Gebauer

Vítězství ve Frenštátě postrčilo Jiřího Skřiva-
na do průběžného vedení seriálu SP České
pojišťovny

Foto J. Malinovský

Foto J. Malinovský

Při SP ve Frenštátě zvítězila v tradiční Ceně Radegasta (-S**-)
Anna Kellnerová na DUMOL (Horse Academy)

Další dva Poháry

Před ME ve W-N
Ondřej Zvára se po národním šampionátu

rozhodl již neúčastnit žádné oficiální repre-
zentace a chyběl tak jak v týmu v Budapešti,
tak v Bratislavě. Formu na evropské mistrov-
ství v Herningu ladil při CSI3* ve Wiener-Ne-
ustadt ve dnech 23. - 28. července, kde se
s CARMEN Arcus zúčastnil Big Tour. Všech-
ny starty absolvoval maximálně s chybou.
V pátek 26. července skončil po čistém výko-
nu pátý (145 cm) a v Grand Prix (145 cm)
s jednou chybou na 11. místě. Společně
s ním se závodů zúčastnili i další naši jezdci,
kteří se objevili většinou v soutěžích mladých
koní. Zde se dařilo Rudolfovi Doležalovi

s šestiletou CARL BLUE či Martinovi Klárovi
na RAPSODIE 1.

O týden později se na startovních listinách ve
Wiener-Neustadtu (CSI2*) objevila v kategorii
U 25 i Barbora Tomanová, která v sedle koní
KOHEN a COJACK získala několik pěkných
umístění. Dobře si vedla i Nathálie Crnková, kte-
rá pro rakouského majitele jezdila osmiletého
holandského ALTINO.

Ve W-N i všestrannost
Ve stejném termínu se ve W-N konaly i soutě-

že všestrannosti (CCI*, CIC2*). Ve dvou hvěz-
dách nastoupil za ČR Lukáš Létal na
INNOCENTA, který v konkurenci 12 koní obsadil
9. příčku. Kompletní výsledky z W-N na 
www.reitergebnisse.at

Zdeněk Žíla na PATENDRO zvítězil v osmém kole SP ČP ve Stra-
konicích a je momentálně na druhém místě průběžného pořadí
s odstupem 5 bodů za Jiřím Skřivanem

Frenštát pod Radhoštěm
Stejně jako v celé ČR i startující v dalším

díle Skokového poháru České pojišťovny
trpěli ve dnech 26. - 28. července ve Fren-
štátě pod Radhoštěm vedrem.

Diváci přesto viděli řadu velmi dobrých
výkonů. Skutečně se letošní Frenštát vydařil
Anně Kellnerové. Ta nejprve na holandské
klisně ZONNEDOEPTOLTIEN zvítězila ve
stylové soutěži seriálu Kolowrat Junior Cup
(-L**-) a následně si po finále 10 dvojic od-
nesla díky DUMOL i důležité sobotní vítěz-
ství v tradiční Ceně Radegasta (-S**-).

Memoriál Zdeňka Fialky
K vrcholu soboty (-ST*-) nastoupilo

56 dvojic. V rozeskakování 15 z nich byl me-
zi šesticí dvojnásobně bezchybných nej-
rychlejší Ludvík Jandourek na VIGO 1 (Mur-
hof Melichar) a o více jak dvě vteřiny porazil
Aleše Opatrného na ZANDIRO (Hořovice).

Opět Kellnerová
V nedělním finálovém Kolowrat Junior

Cup (-S*-) si nejvíce seriálových bodů při-
psala opět Anna Kellnerová na DUMOL. Na-
víc byla v rozeskakování čtyř dvojic i v sed-
le svého druhého koně (ZONNEDOEPTOL-
TIEN) a s ním skončila třetí.

Veni, vidi, vici
K Velké ceně (-T*-) nastoupilo celkem

31dvojic. Na parkuru Roberta Smékala vi-
děli diváci pouze pět bezchybných výkonů.
Do finále tak postupovalo i pět dvojic se
4 body.

Čistý v základním kole byl i vedoucí muž
průběžného pořadí Jiří Skřivan (Manon),
který dorazil do Frenštátu v neděli ráno. Po
dopolední zahajovací soutěži pak všem sou-
peřům ukázal záda a přes chybu ve finále
nakonec nenalezl přemožitele. Aleš Opatr-
ný na CORRAGGIO se musel opět spokojit
s druhým místem. Třetí na stupni vítězů byl
Jiří Hruška na ESPRI (Opava Kateřinky).



O pohár Prahy potřetí
Desátý ročník seriálu O pohár Prahy pro jezd-

ce na pony pokračuje třetím kolem opět v zámec-
kém areálu ve Ctěnicích. Z původního termínu
31. srpna bylo ale 3. kolo pro souběh se soutěže-
mi ve Zduchovicích přeloženo na neděli 8. září.
Na programu jsou zahajovací sou-
těže ponyhandicap -L- a seriálová
soutěž ponyhandicap -S-. Po dvou
kolech je na čele dvoijce Sofie Na-
jmanová a NIGHTBEAUTY T.

Kompletní rozpis soutěží i prů-
běžné pořadí po dvou kolech na-
leznete na www.jezdec.cz pod od-
kazem Rubriky.

O místě letošního finále se roz-
hodne v průběhu září podle postu-
pu rekonstrukčních prací v areálu
společnosti In Expo Group na Troj-
ském ostrově.

Jezdci na pony ukončili v úterý 6. srpna na Měl-
níku seriál kvalifikací pro finále druhého ročníku
Styl šampionátu. To proběhne v rámci zahajova-
cích soutěží při pony šampionátu ve čtvrtek
22. srpna v Hradištku u Sadské. V průběžném
pořadí je s oběma svými koňmi v první desítce
Anna Helebrantová (na snímku v sedle
DOWLAND PANTHER) ze stáje LH Praha.
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J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
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602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Stáj Jaroslav Hatla?
Plno změn se událo ve stáji olympionika Jaro-

slava Hatly po dobu jeho rekonvalescence po
zranění ramene, které utrpěl letos na jaře při
startu v Badmintonu.

V prvních dnech po pádu start na ME v Malmö
Jaroslav Hatla s vidinou tříměsíčního marodění
zcela vyloučil. Na počátku léta se ale ukázalo, že
rameno se hojí dobře a Jaroslav Hatla začal svůj
prvotní postoj přehodnocovat.

Oprašovačka v Sopotech
Zcela jasno udělal v celé věci víkend  2. - 4.

srpna, kdy se uzdravený Jaroslav Hatla vydal
s koňmi WESTWINDS DIEGO a WESTWINDS
EL DIEGO na CIC3* do Sopot. S oběma koňmi
soutěž dokončil a umístil se na  18. a 24. místě
(33 start.).

Jak Jezdci Jaroslav Hatla po soutěži prozradil,
byl velmi spokojen s průběhem drezury a parku-
ru. V crossu se poněkud šetřil, protože lékaři ho
varovali před případným pádem, který by na čer-
stvě zahojeném rameni mohl mít velmi nepříjem-
né následky.

Přeci jen do Malmö
Důležité ovšem je, že soutěž po tříměsíční

pauze ukázala, že EL DIEGO je v dobré fyzické
pohodě a Jaroslav Hatla se hodlá ME ve švéd-
ském Malmö (28. 8. - 1. 9.) zúčastnit.

Tříhvězdové soutěže se v Sopotech ještě zú-
častnil Martin Maivald na GOMBA (21. místo)
a Petr Veselovský s MONARCHA, který neprošel
třetí veterinární kontrolou. Kompletní výsledky na
www.vsestrannost.cz

Po letech samostatně
Ještě zajímavější zprávou ovšem je, že Jaro-

slav Hatla se po téměř deseti letech rozešel se
stájí Horse Academy Marka Šebesťáka a rozho-
dl se jako jezdec pro samostatnou stáj. Nadále
zůstává v Radimovicích, které jsou v momen-
tálním pronájmu českého podnikatele Petra
Kellnera.

SECOND SUPREME u Pippy
Na toto rozhodnutí zareagoval Marek Šebes-

ťák tak, že všechny koně ve svém majetku nabí-
dl významné britské jezdkyni Pippě Funnel. Ta si
ze všech koní nakonec vybrala mladého MAYAS
HOPE a zkušeného SECOND SUPREME. Na
MAYAS HOPE již startovala při jednodenních zá-
vodech v Eringe a Uptonu a oba starty proměni-
la ve vítězství.

SECOND SUPREME po jednodenní premiéře
v Eringe (4. místo) nastoupil k CIC2* v Barbury
(4. července), ale Pipa Funnel nakonec ze sou-
těže pro velmi rozmáčený terén odstoupila. Další
start se konal při národní jednodenní soutěži 2.
srpna v Gatcombe a zde Pipa skončila na 5. mís-
tě po drezuře s 28,9 body, jedné chybě na par-
kuru a crossu pouze s malou penalizací za čas.

Jančářová ve Wroclavi
Ema Jančářová startovala v termínu národní-

ho šampionátu ve dnech 26. - 28. července na
CDI3* v polské Wroclavi. V Polsku vládla také
extrémní vedra, ale přesto dorazila slušná kon-
kurence pro kategorie juniorů, mladých jezdců,
paradrezury a dvě tůry seniorů.

V malé tůře ovládla dvě první úlohy (St. Ge-
org a IM I) Běloruska Olga Ihumentsava s ha-
noverským valachem ED KHARDY. Této katego-
rie se za ČR zúčastnila také Ema Jančářová na
DIPLOMAT. Ta skončila mezi osmi startujícími
v St. Georg na 4. místě (63,5 %), ale v sobotním
IM I již byla za Běloruskou druhá (66,737 %).
Své působení ve Wroclavi zakončil DIPLOMAT
nedělním vítězstvím, když v Kür IM I získala
69,100 % a Běloruska se musela spokojit s dru-
hým místem.

Velkou rundu ovládla domácí olympionička
Katarzyna Milczarek na EKWADOR. V této spo-
lečnosti startovala Ema Jančářová na 16letém
ATHOS. Ten zahájil závody mezi šesti startující-
mi 4. místem v IM II (62,632 %). Vedro se jistě
podepsalo na jeho matném výkonu v sobotu,
kdy skončil v GP na posledním 7. místě (61,638
%). Na závěr si ovšem Ema spravila chuť a v ne-
dělním GP Kür získala 67,400 %, a to stačilo na
3. místo.

160 jezdců v Martinicích
Ve čtvrtek 8. srpna bylo oficiálními tréninky za-

hájeno Mistrovství ČR dětí, mladších a starších ju-
niorů ve skocích. Do Martinic dorazilo 50 jezdců
pro soutěž dětí, 49 pro soutěž mladších juniorů,
37 starších juniorů a startovní pozice doplní dal-
ších 23 jezdců startujících pouze v soutěži týmů.

Mistrovské soutěže můžete on-line sledovat
na www.csi-martinice.cz

Klouda těsně
bez medaile

Voltižní ME, které se konalo ve
dnech 31. července až 4. srpna
v Ebreichsdorfu, skončilo pro Luká-
še Kloudu bramborovou medailí.
Se ziskem 7,638 bodu obsadil
4. příčku a od medaile ho dělilo
0.328 bodu. Česká zástupkyně
v soutěži žen Jana Bartoňková se
do finále nedostala.

Juniorka Ivana Klöselová (lonž.
Andrea Vídeňková) do finále postou-
pila, ale zde skončila na 15. místě.
Poněkud lépe si vedl junior Marek
Hablovič (lonž. Pavl. Schilerová),
který ve finále skončil 12.

Česká juniorská skupina pod ve-
dením lonžéra Ladislava Menšíka
obsadila v konkurenci osmi skupin
5. příčku.

Kompletní výsledky na
www.vaulting2013.com

Pony na ME v Arezzu
Celkem 159 soutěžících ze 17 zemí se sjelo

k evropskému šampionátu pony do italského
Arezza, který se konal ve všech disciplínách ve
dnech 25. - 28. července. ČR reprezentovali ve
všestrannosti Marie Dvořáková na CHOCK
a v drezuře Tereza Markusková s LIMETREE
ARACORN společně s Michaelou Pavlisovou
na HOLSTEINS DIRIGENT.

Bohužel naše jediná zástupkyně ve vše-
strannosti neprošla po drezurách veterinární
prohlídkou.

Obě jezdkyně v drezuře skončily v individuál-
ním hodnocení až ke konci výsledkových listin.

Český trojlístek na ME v Arezzu (zleva):
Michaela Pavlisová, Tereza Markusková
a Marie Dvořáková
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Kůň 2013: nová hala i nový program
Výstava Kůň otevírala v roce 1994

nově postavený areál v Lysé nad La-
bem. Letos se tak, od 20. do 22. září,
koná její jubilejní 20. ročník.

Hned na úvod je třeba zdůraznit:
Nejstarší česká prezentace koní
a všeho co k nim patří bude podstat-
ně jiná než dřív. S další halou, zásad-
ně obohaceným programem a silný-
mi partnery, nabídne návštěvníkům
rozhodně víc než dosud.

Síla partnerů 
Výstaviště Lysá nad Labem (VLL)

s.r.o., je jediným soukromým subjek-
tem v ČR podnikajícím v tomto obo-
ru. V současné době má ve své dra-
maturgii 31 výstav, pořádaných
v 19 termínech.

Na výstavě Kůň 2013 bude mít
premiéru hala s plochou 4 000 m2

s odpovídajícím osvětlením a ozvuče-
ním. Až 3 000 diváků tak uvidí na
předvadišti o rozměrech 40 x 20 met-
rů jak odborný program, tak show,
která ho doplní.

Výstavě dále významně pomůže
skutečnost, že hlavními odbornými
a mediálními partnery pořádající VLL

jsou občanské sdružení Asociace
svazů chovatelů koní ČR (ASCHK)
a vydavatelská společnost Profi
Press.

Nejkrásnější kůň
i šampionáty

Program jubilejního ročníku se le-
tos rozšíří. Lysá nad Labem bude po-
prvé v historii výstavy svědkem vy-
hlášení výsledku internetové ankety
Nejkrásnější kůň České republiky
(IV. ročník) a prezentace jejího vítěze
a umístěných na 2. - 4. místě.

Před návštěvníky se premiérově
rozhodne VII. Národní šampionát
mladých klisen plemene hafling,
IX. Národní šampionát shetland-
ských pony (spojený s výstavou
ostatních mountain a moorland pony)
i jedno z kol IV. ročníku Vozatajského
poháru Svazu chovatelů českého
sportovního ponyho.

Tento program bude probíhat sou-
časně se standardním programem,
kdy dopoledne budou patřit chovatel-
ským přehlídkám vystavovaných koní
a odpoledne pak ukázkám práce
v sedle zápřeži a dalších.

Na výstavišti v Lysé nad Labem roste nová hala, která bude slavnostně
uvedena do provozu při 20. jubilejním ročníku výstavy Kůň 2013

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




