
Vážení čtenáři, s třetím číslem Jezdeckého zpravodaje můžeme konstato-
vat, že se tento nový mediální projekt setkal s pozitivním ohlasem. Stal se víta-
ným doplňkem našich elektronických médií a dvou tištěných periodik vycházejí-
cích 1x ročně. V těchto dnech finišují přípravy stolního Jezdeckého kalendáře 2017, 
který by měl opět obsahovat nejdůležitější termíny domácích i zahraničních zá-
vodů. Naplno také chystáme 4. ročník seriálu Zimní Jezdecký pohár i jeho vrchol 
v podobě Jezdeckého festivalu v Lysé. Máte se v roce 2017 opravdu na co těšit!
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Rudolf Doležal obhájil 
vítězství ve finále ČSP

Mistři opratí bojovali  
o medaile v Heřmanově 
Městci 

Vrchol Českého skokového poháru 
2016 se odehrál ve dnech 22. – 25. 
září v  areálu Equine Sport Center 

Olomouc. Vedle hlavní série, jejíž finále 
pro čtyři TOP jezdce nabídlo opět atrak-
tivní podívanou se střídáním koní, se roz-
hodovalo také o  vítězích dalších seriálo-
vých túr. 

Vítězkou Amateur Tour se stala Kateřina 
Endrysová s Colet, Czech Junior Cup vyhrály 
Adéla Pokorná s Alabamou v mladší a De-

Ve dnech 23. až 25. září se ve výcho-
dočeském Heřmanově Městci konalo 
mistrovství České republiky ve spře-

žení. Po třídenním klání, kdy vozatajové 
absolvovali postupně drezuru, maraton 
a parkurovou jízdu mezi kužely, si v katego-
rii dvojspřeží pony zlato odvezl Erik Zuvač. 
Soutěž jednospřeží ovládl Jaroslav Petřek, 
stříbro bral Jiří Koníř a  bronzovou příčku 
obsadila Markéta Jelínková. Ve dvojkách se 
z mistrovského titulu radoval Josef Hrouda, 
který za sebou nechal Josefa Drábka a Ja-
roslava Pavla. Královská kategorie čtyřspře-
ží se stala rodinnou záležitostí, když první 
místo vybojoval Jiří Nesvačil mladší, druhý 
skončil jeho otec Jiří Nesvačil starší a bronz 
bral Radek Nesvačil. 

 V sobotu 1. 10. se v Tachově konalo tradič-
ní Oldřichovské derby, jehož vítěz získá-
vá kromě finanční dotace i živého koně. 

Letos jím byl tříletý německý teplokrevník All Berlin. 
Odvezl si ho nakonec Vladimír Janča, jenž nenašel 
přemožitele v sedle Saciponta. 

 Úspěšný zahraniční výjezd má za se-
bou česká drezurní reprezentantka Hana 
Vášáryová. Ta začátkem října během 

CDIYH v rámci série Balearen Tour na Mallorce vybo-
jovala několik prvních míst s mladými koňmi Filipou, 
Santos Dumontem a Silky Moves. 

 JK Opava hostil ve dnech 30. 9. až 2. 10. 
skokový mítink Ford Cup. Právě osobní 
auto Ford je součástí výhry pro nejlepší-

ho jezdce hlavní nedělní soutěže stupně S**. Majitel-
kou hlavní ceny se letos stala Polka Julia Cieslar. Ta 
ukázala soupeřům záda s koněm Poetin.

Jiří Nesvačil junior. Foto Josef Malinovský

Rudolf Doležal podruhé vítězem ČSP. Foto Kateřina Návojová

 První víkend v  říjnu patřil chladnokrev-
ným plemenům koní. Jejich MČR v kom-
binovaných soutěžích se odehrálo ve 

Svržně u Domažlic. Zlato v jednospřeží vybojoval Jan 
Janovský s Inspektorem. V párech byli nejlepší Galen 
a Grafit pod vedením Vladimíra Hajtmara.

 PJK Gabrielka pořádal 8. 10. jubilejní X. 
Pražské skokové derby. Do soutěže kom-
binující parkurové a terénní překážky na-

stoupilo 30 dvojic. Vítězem se stal Ondřej Potluka, 
jenž si v sedle Land Mastera s náročnou tratí pora-
dil nejlépe.

 Český reprezentant ve všestrannosti Mar-
tin Maivald absolvoval ve dnech 7. až 9. 10. 
závody CNC v maďarské Bábolně. V kon-

kurenci jezdců ze Slovenska, Rakouska a Maďarska 
obsadil v soutěži „A“ s koňmi Rockefeller a Piaf první, 
respektive druhé místo.

 Výbornou druhou příčku obsadil čes-
ký reprezentant Petr Jadlovský s klisnou 
Rachel 4 při mezinárodním vytrvaleckém 

mítinku CEI2*, který se odehrál 8. – 9. 10. v Topoľčian-
kách. O úroveň nižší CEI1* se podařilo vyhrát dvojici 
Silvie Lorenzová a Nanu.

 V areálu Veterinární a farmaceutické uni-
verzity v Brně se během prvního víkendu 
konalo mistrovství ČR v paravoltiži. Sou-

těže byly vypsány v celkem sedmi kategoriích. Nejú-
spěšnější, co do počtu zlatých medailí, byli zástupci 
oddílu TJ Orion Praha.

 Norské Oslo hostilo v polovině října 1. kolo 
západoevropské ligy Světového poháru 
2016/2017. Vítězství v něm vybojoval Ital Al-

berto Zorzi s koněm Fair Light van T Heike, čímž si při-
psal do žebříčku 20 bodů. Za ním skončili M. Ehning 
(GER, 17 b.) a P. Devos (BEL, 15 b.).

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

nisa Vegrichtová na Jettě ve starší kategorii. 
Premiérovou túru pro jezdce do 25 let ovlád-
la Barbora Tomanová v sedle Scarface. Vel-
ké finále ČSP pro čtyři nejlepší jezdce zvládl 
nejlépe, stejně jako v předchozím roce, Ru-
dolf Doležal, který nasbíral jen 8 trestných 
bodů. Dále se seřadili Jiří Hruška (12 tr. b.), 
Ladislav Arient (28 tr. b.) a Marek Klus (32 tr. 
b.). Finálová čtveřice si v rozhodující soutě-
ži střídala koně Laru Croft, Acoradii MX i2M, 
Conto Bona a Le Carelu.



Vítězem letošní Velké 
pardubické je Charme Look

Devítiletý hnědák Charme Look ze stá-
je Orling v sedle s Janem Faltejskem se stal 
vítězem 126. Velké pardubické steeplecha-
se, která se jela v neděli 9. října. Druhý skon-
čil valach Ange Guardian vedený Janem Kra-
tochvílem a na třetím místě dojel Zarif v sedle 
s Josefem Bartošem. Z patnácti účastníků se 
jich nakonec do cíle dostalo jedenáct. Josef 
Váňa mladší nepřiměl vyrazit na trať Rabit 
Wella, který tak zůstal stát na startu. Na Ta-
xisu pak z Reapera spadl Josef Spáčil a sed-
lo největšího favorita Nikase opustil krátce 
za Taxisem také Marek Stromský. Pád potkal 
i  Vlastislava Korytáře s  Universe of Gracie. 
Vše se naštěstí obešlo bez zranění. 

Grand Prix Jana Kutěje 
pro Nikolu Bielíkovou
Ve dnech 7. – 9. října se v Equine Sport Cen-
tru v Olomouci konal skokový mítink Grand 
Prix Jana Kutěje. Během posledního dne se 
rozhodlo o vítězích všech třech vypsaných 
túr. V nejnižší „eLkové“ soutěži se z prven-
ství radoval Milan Klár v sedle klisny Rap-
sodie. Středně těžkou túru s překážkami do 
130 cm vyhrála dvojice Zdeněk Žíla a Calou. 
Vrcholem závodů byla Grand Prix na úrov-
ni ST**, tedy s  překážkami do 140 cm. Tu 
ovládla Nikola Bielíková s Carthinjem, dru-
hé místo obsadila Natálie Roučková s vala-
chem Clintgoldem, a třetí dokončila Kateři-
na de Jagerová, jež sedlala koně Cinven CR.

V Čeladné se rozhodovalo 
o voltižních mistrech ČR 

Do Beskyd se ve dnech 23. až 25. září sje-
li voltižní jezdci, aby v Čeladné bojovali o le-
tošní mistrovské tituly. Ty se rozdaly nakonec 
v sedmi kategoriích. V pas-de-deux obhájila 
titul dvojice Viktorínová – Obluková. Mistryní 
ČR juniorek v kategorii A se stala Kateřina Ko-
curová, v kategorii B pak Tereza Czyžová. Mis-
trovství žen seniorek ovládla Jana Bartoň-
ková a  zlato mezi muži získal Josef Zelinka. 
Nejlepší výkon v soutěži juniorských skupin 
předvedli cvičenci z  JK voltiž Albertovec. Ze 
stejného oddílu byly také vítězky hodnoce-
ní kategorie družstev jednotlivců ve složení 
Krištofová, Kubíková, Stříbná a Kocurová. 

Opatrný zvítězil s Fakirem 
v Grand Prix Šamorín

Početná česká výprava zamířila na Slo-
vensko, aby se v  Šamoríně ve dnech 29. 
září až 2. října účastnila skokového mítinku 
CSI2* Autumn Classic. Po řadě výborných 
výkonů v  rámcových soutěžích přišel nej-
výraznější úspěch českých barev, když Aleš 
Opatrný v sedle bělouše VDL Fakira vyhrál 
hlavní soutěž Grand Prix s překážkami do 
145 cm. Do rozeskakování GP se navíc do-
staly další tři naše dvojice. Ondřej Zvá-
ra s Cento Lanem skončil na třetím místě, 
čtvrtý dojel Kamil Papoušek s Centisimem. 
Všichni překonali kurz rozhodujícího par-
kuru bez chyb. Čistá byla i Zuzana Zelinko-
vá v sedle Klener Lorda, která obsadila na-
konec jedenáctou příčku.

Němci první ve fi nále 
Poháru národů v Barceloně

Katalánská metropole Barcelona hostila 
od 22. do 25. září fi nále parkurového Pohá-
ru národů, neboli FEI Furusiyya Nations Cup 
2016. Z celoročního bodování do něj postou-
pilo celkem osmnáct týmů z  celého světa. 
Z prvního kola pak vzešlo osm celků, které 
se o vítězství utkaly ve velkém fi nále. Vítězi 
se nakonec stali Němci, takže Ludger Beer-
baum, který se účastí v Barceloně loučil s ka-
riérou v národním družstvu, si nemohl přát 
lepší tečku. Druhé místo brali po rozeskako-
vání právě s Německem jezdci Velké Britá-
nie. Třetí příčku pak obsadil celek Spojených 
států amerických. Pro sezonu 2017 se do elit-
ní Divize 1 přesouvají Španělé, český tým se 
naopak vrací do druhé evropské divize. 

Kudy kam za koňmi 
v listopadu 2016

V  listopadu se můžete v  rámci českých 
kolbišť vypravit např. na závody v  Nových 
Zámcích, ve Zduchovicích, ale také v Herou-
ticích, kde proběhne tradičně v druhé půlce 
tohoto měsíce fi nále seriálů Pony liga, Pony 
extraliga a Teenager. Z  TOP mezinárodních 
mítinků stojí za pozornost 3. až 6. 11. fi nále 
GCT v Doha (QAT), ale také CSI5*-W ve Ve-
roně (9. až 13. 11.) a ve Stuttgartu (16. – 20. 
11.). Pro české drezurní jezdce je jistě zají-
mavé 4. – 6. 11. CDI-W Zakrzow (POL). Příz-
nivce všestrannosti upoutá CIC3* v Ravenně. 
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Ludger Beerbaum. Foto FEI / Dirk Caremans

Koně nad Taxisem. Foto Ivan Krejza
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Aleš Opatrný s VDL Fakirem. Foto Tomáš Holcbecher

Mistr ČR 2016 Josef Zelinka. Foto Petr Videnka

Vítězný tým Německa. Foto FEI / Dirk Caremans

Nikola Bielíková s Carthinjem. Foto Jenda Andrash


