
Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky druhé číslo bulletinu o koních 
a  jezdectví – Jezdecký zpravodaj. Patří pod mediální skupinu EQUINET, stejně 
jako Jezdci.cz, EquiTV.cz, ale také televizní Jezdecký magazín, Jezdecký katalog či 
stolní Jezdecký kalendář. Přípravy třetího vydání kalendáře pro nadcházející rok 
2017 jsou již v plném proudu. Stejně jako Jezdecký zpravodaj, i kalendář bude 
šířen zcela ZDARMA, a  to v nákladu 10.000 výtisků! Na některé z 53 fotografií 
v něm může být třeba i váš kůň. Více na www.jezdeckykalendar.cz! 
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Czech Equestrian Masters 
poprvé v Martinicích

Veterán Skelton 
olympijským vítězem  
v parkurovém skákání

Od 7. do 11. září hostily Martinice na 
Příbramsku 1. ročník závodů Czech 
Equestrian Masters. Ty spojovaly 

soutěže v drezuře, parkurové skákání vel-
kých koní a  pony. Navíc se během mítin-
ku rozhodlo o vítězích Českého drezurní-
ho poháru.

Vítězství v  hlavní soutěži ČDP Top Ten 
Cupu obhájila Tereza Hábová, která letos 
vyhrála s  Djazzem F. Drezurní Challenge 

Vpátek 19. srpna se při olympijských 
hrách v  Riu de Janeiru rozhodovalo 
na finálovém parkuru o vítězi soutěže 

jednotlivců v parkurovém skákání. V roze-
skakování, kam se probojovalo celkem šest 
jezdců, se nakonec radoval osmapadesá-
tiletý matador britské reprezentace Nick 
Skelton v  sedle holandského hřebce Big 
Star. Stříbro vybojoval Švéd Peder Fredric-
son s  koněm All In a  bronz si odvezl ka-
nadský jezdec Eric Lamaze na Fine Lady 5. 
Obhájce zlata z olympiády v Londýně Ste-
ve Guerdat ze Švýcarska s  valachem Nino 
des Buissonnets chyboval v rozeskakování 
hned na prvním skoku a skončil těsně pod 
stupni vítězů. V hodnocení týmů byl nejú-
spěšnější celek Francie ve složení Pénélo-
pe Leprevost, Kevin Staut, Roger-Yves Bost 
a Philippe Rozier.

 Úspěšný výjezd absolvoval ve dnech 16. 
až 21. 8. Aleš Opatrný. Ve Wiener Neustad-
tu dokázal s Dimarem vyhrát stopětačty-

řicítku bodovanou do žebříčku Longines Ranking, 
a v hlavní soutěži Grand Prix dojel v rozeskakování 
s VDL Fakirem třetí.

 Trojice českých jezdců se na přelomu srp-
na a září zúčastnila MS čtyřspřeží v Bredě. 
Nejlépe si vedl Jiří Nesvačil mladší, který 

skončil na 26. místě. Jako družstvo dojeli Češi (Jiří ml., 
Jiří st. a Radek Nesvačilovi) jedenáctí. Mistrem světa 
se stal fenomenální Australan Boyd Exell. 

 Série skokových závodů Champions 
Tour 2016 vyvrcholila v Hradištku u Sad-
ské v neděli 4. září tříkolovým finálovým 

kláním. Jediným jezdcem, který dokázal překonat 
všechna kola bez zaváhání, byl Jiří Skřivan v  sedle 
Flying Star, který se tak stal vítězem.

Nick Skelton a Big Star. Foto Tomáš Holcbecher

Tereza Hábová s Djazzem F. Foto Kateřina Návojová

 Zduchovice hostily během prvního zá-
řijového víkendu finále KMK v  drezuře. 
Z koní kvalifikovaných ze základních kol 

byla mezi čtyřletými nejlepší Schneeweissche, v ka-
tegorii pětiletých vyhrála Wild Cat a v šestiletých byl 
z účastníků KMK nejlepší Heidekrug.

 Skokové finále KMK se konalo ve Zducho-
vicích 1. až 4. 9. Mezi čtyřletými byli nej-
lepší klisna Carpala-Peli a hřebec Habesi. 

V o rok starší kategorii to byli klisna Assenc La Kosta 
a hřebec Go-On TS. Šestiletou kategorii ovládla klis-
na Salou Z a hřebec Warness. 

 Finále KMK ve všestrannosti proběhlo 
v Pardubicích od 2. do 4. 9. Kategorii koní 
narozených v  roce 2012 ovládla klisna 

Cofi 1, v pětiletých zvítězila Shutterflyke a mezi šesti-
letými koňmi byl nejlépe hodnocen valach Ronaldo.

 Skvělého úspěchu dosáhl 27. 8. na CSI ve 
Wiener Neustadtu Kamil Papoušek, když 
v sedle Philadelphie vyhrál soutěž derby 

s překážkami do 145 cm. Ondřej Zvára s Quimerem M 
navíc přidal v téže soutěži třetí místo. 

 V  sobotu 17. září proběhlo v  Šamorí-
ně mistrovství světa ve vytrvalosti. Naši 
jezdci: Lucie Škábová s Erosem 6 a Petr 

Jadlovský s klisnou Naomi Dakotou závod nedokon-
čili. V jednotlivcích zvítězil Jaume Punti Dachs (Špa-
nělsko) a přispěl tak i k prvenství španělského týmu.

 Marcus Ehning si připsal na konto další 
cenné vítězství, když nenašel přemožite-
le při Global Champions Tour konané 17. 

září ve Vídni. V rozeskakování nejrychleji provedl tra-
sou koně Comme il faut. Týden před tím vyhrál při GCT 
v Římě Nizozemec Harrie Smolders na koni Don VHP Z.

KRÁTCE  ......................................................................................................................................

Cup vybojovala Hana Vášáryová v sedle Fi-
lipy. Z  1. místa ve skokových soutěžích pro 
jezdce na pony takzvané Pony Tour se rado-
val Daniel Hakr s Quintenem. Nejvyšší par-
kurovou rundou pro velké koně pak byla tří-
kolová Diamond Tour, jejíž vítězkou se stala 
Zuzana Zelinková s  klisnou Larimou, když 
v  rozeskakování porazila Sergeje Motygina. 
Nejúspěšnější v kombinované soutěži týmů 
napříč disciplínami bylo trio Daniel Hakr, 
Andrea Halíková a Michal Knoflíček. 



V Kozlovicích se rozhodlo 
o reiningových titulech

V neděli 11. září vyvrcholilo v Kozlovicích 
mistrovství ČR v reiningu. Mezi seniory zví-
tězil Lukáš Brůček s Lil Smokin Gun, navíc 
vyhrál i v soutěži „junior“ s koněm Top Sail 
Pop. V mistrovství „mládeže“ zajela nejlé-
pe Kristýna Kleiblová také s  Top Sail Pop. 
Miroslav Doležal s HH Golden Shiner zvítě-
zil v kategorii Amatér. Ve Futurity se nejvíce 
dařilo Pavlovi Orlovi v sedle Whizmercedes. 

Libuše Mencke mistryní ČR
Libuše Mencke na koni Syrius získa-

la titul mistryně České republiky v drezu-
ře v kategorii seniorů pro rok 2016, když ve 
dnech 18. až 21. srpna dokončila ve Zdu-
chovicích tříkolovou soutěž s  nejvyšším 
průměrným skóre 70,235 %. Stříbro si od-
vezla Tereza Hábová na Djazz F, bronzový 
byl Fabrizio Sigismondi s  Diamond Davi-
dowss. Další zlato vybojovala Sofie Brodo-
vá v soutěži mladých jezdců, mezi staršími 
juniory dojela první Alexandra Hanáčková. 
Kategorii mladších juniorů ovládla Anna 
Hrudková a dětskou soutěž vyhrála bron-
zová medailistka z evropského šampioná-
tu Eva Vavříková. Družstva ovládli zástupci 
Královéhradecké oblasti ve složení Kotyzo-
vá, Jančářová, Šimonovská.

Vištalová historicky první 
účastnicí paralympiády

Paradrezurní jezdkyně Anastasja Višta-
lová se stala první českou reprezentantkou, 
která se probojovala na letní paralympijské 
hry hry v drezuře. S klisnou Latou Brandis za-
hájila svou účast v Riu de Janeiru v pondě-
lí 12. září týmovou úlohou, ve které obsadila 
výborné třinácté místo se známkou 69,391 %. 
Podruhé se na obdélníku prezentovala o tři 
dny později v úloze pro jednotlivce. V ní do-
jela šestnáctá. Právě součet výsledků z těch-
to dvou kol určoval, kdo postoupí do závě-
rečného Freestylu, a  postup nakonec unikl 
české dvojici o pět míst. Suverénní vítězkou 
dvou medailových úloh se v  této kategorii 
jezdců, tedy Ia, stala Britka Sophie Christian-
sen na Athene Lindebjerg.

Klusův hattrick v ČSP 2016
Hned čtyři kola Českého skokového po-

háru proběhla v  pěti týdnech předcháze-
jících olomouckému finále na konci září. 
Ve dvou z nich – ve Velkých cenách Ptýro-
va a Frenštátu – zvítězil Marek Klus s Cari-
sonem, čímž si připsal v letošní 15. sezoně 
ČSP již třetí prvenství. To první zazname-
nal hned na začátku sezony v Martinicích 
s Cradem von Wichenstein. Klus si tak mohl 
dovolit vynechat Velkou cenu Hořovic, jeli-
kož účast ve finále měl zajištěnou. V plzeň-
ském kole nenašel přemožitele Jiří Luža se 
Zentem-S. Stejnému jezdci se dařilo v sed-
le Benita-S i v Hořovicích, kde skončil dru-
hý. Lepší byl pouze Sergej Motygin. 

Finále Zlaté podkovy 
úspěšné pro Molíka a Jirgalu

Finále 51. ročníku Zlaté podkovy se ko-
nalo 19. až 21. srpna v Humpolci. Dvěma tra-
dičními soutěžemi, které tvoří hlavní lin-
ku seriálu, jsou stejnojmenná kategorie 
všestrannosti na úrovni CNC2* a také soutěž 
dvojspřeží. Ve finále Zlaté podkovy v military 
se podařilo zvítězit Petrovi Molíkovi na Mon-
key Oscar, který dojel s celkovým skóre 58,69 
trestných bodů. Odstup méně než jednoho 
zaváhání na parkuru jej dělil od druhé Radky 
Dvořákové s klisnou Damilou i  třetího Jana 
Holce s Tasznikem. V další tradiční kategorii 
dvojspřeží už poněkolikáté v kariéře zvítězil 
Ladislav Jirgala, druhý dokončil Josef Drábek, 
třetí místo bral Jaroslav Kohout.

Kudy kam za koňmi v říjnu
První říjnový víkend se v brněnském are-

álu VFU koná mistrovství ČR v paravoltiži. 
Mistrovství ČR v kombinovaných soutěžích 
chladnokrevných koní hostí 1. a 2. 10. Svržno 
na Domažlicku. První říjnový den proběhne 
v Tachově Oldčichovské derby. Pražské sko-
kové derby na Gabrielce je naplánováno na 
8. 10. O den později lze v kalendáři najít par-
kurovou GP Jana Kutěje v Olomouci Lazcí-
cích. Stejný víkend probíhá ve Zduchovicích 
finále Styl šampionátu. Do Zduchovic se 
chystají na finále 28. 10. i jezdci Pony-games.
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Anastasja Vištalová. Foto Josef Malinovský

Libuše Mencke (uprostřed), Tereza Hábová 
a Fabrizio Sigismondi. Foto Josef Malinovský

Petr Molík a Monkey Oscar. Foto Jiří Bělohlav

Vítěz dvojspřeží Ladislav Jirgala. Foto Jiří Bělohlav

Lukáš Brůček s Lil Smokin Gun. Foto Eva Solanská
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Marek Klus s Carisonem. Foto Kateřina Návojová


