
Po půlroční existenci dosáhl Jezdecký zpravodaj dalšího významného roku z hle-
diska dostupnosti čtenářům. Od tohoto čísla vychází také jako součást časopisu 
Koně & hříbata. Nově se tak dostane v tištěné formě k tisícovkám dalších čtená-
řů. Nadále jej budeme tisknout i samostatně a distribuovat v prodejnách jezdec-
kých potřeb nebo při různých akcích. Šířen je též v elektronické podobě, ve které 
si jej můžete navíc nechat ZDARMA zasílat na e-mail. Nezapomeňte se také přidat 
mezi naše fanoušky na Facebooku. Děkujeme za vaši přízeň!
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Vozatajský Zimní Jezdecký 
pohár ČJF v plném proudu

Zimní pohár v parkurech 
dvakrát v Hradištku

V  sobotu 28. ledna odstartovala 
v  Hradištku u  Sadské letošní série 
vozatajských halových závodů Zim-

ního Jezdeckého poháru ČJF. Vypsaný je 
pro tři tradiční kategorie a mezi účastníky 
i diváky je o něj velký zájem. 

Na úvodní kolo se do Hradištka sjelo více 
než 50 spřežení. Nejpočetnější zastoupení čí-
tala kategorie jednospřeží, a dařilo se v ní Mi-
lanovi Domesovi, který si přispal bodové ma-
ximum. Vítězem ve  dvojspřeží se stal Petr 
Vlašic a  královskou disciplínu ovládl Jiří Ne-

Parkurová část Zimního Jezdeckého 
poháru ČJF odstartovala pouhý tý-
den po té vozatajské. Stalo se tak ve 

stejné hale – v Hradištku u Sadské. V so-
botu 4. února se nejvíce dařilo Andree  
Halíkové, která s klisnou Wyoming 1 zvítězila  
v malé (L*) i velké túře (S*). V hlavní soutě-
ži za ní skončil Miloslav Příhoda s Clear Jo-
lie, jenž na stejný výsledek dosáhl i při dru-
hém kole konaném v Hradištku o dva týdny 
později. I díky tomu se vyhoupl do vedení 
v pohárovém žebříčku. Napodruhé nestačil 
pouze na Denisu Vegrichtovou s Artušem 7.  
Tato jezdkyně dokázala zvítězit v sobotu  
18. února i v nižší seriálové kategorii.  
V tomto případě nenašla přemožitele  
s Garfieldem 4. Žebříček malé túry ovládla 
po dvou kolech Tereza Mücková. Ta si připi-
sovala body za druhé a třetí místo.

 Aleš Opatrný zazářil v  sedle Balguera, 
když vyhrál Grand Prix v polském Lubli-
nu, která se jela 5. 2. v rámci závodů CSI2*. 

Na parkuru s překážkami do 145 cm v základním kole 
nechyboval a nezaváhal ani v  rozeskakování, které 
dokončil v nejlepším čase.  

 V sobotu 4. 2. se v Národním domě v Pra-
ze na Vinohradech konal XXII. Galavečer 
českého turfu. Vyhlášeno při něm bylo 

bezmála třicet držitelů ocenění za uplynulou do-
stihovou sezonu. Hlavní trofej s  titulem Kůň roku 
2016 putovala k majitelce klisny Dally Hit. 

 Ve dnech 10. – 12. 2. se v Hong Kongu ko-
nal jeden z  mítinků skokového Logines 
Masters. Špičkově obsazené závody nabí-

dly šest soutěží s vrcholem v podobě Grand Prix do 
160 cm. Z vítězství se v ní nakonec radoval Christian 
Ahlmann (GER) na koni Caribis Z. 

Andrea Halíková. Foto Kateřina Návojová

Jaroslav Juráň zvítězil se svojí čtyřkou ve Slatiňanech Foto Josef Malinovský

 Skokový seriál FEI Nations Cup 2017 ne-
boli Pohár národů nabídne letos 19 závo-
dů napříč kontinenty. Češi jsou v evrop-

ské Divizi 2 a mohou se zúčastnit cekem 7 kol. Do 
finále v Barceloně v září postupují z naší divize 2 nej-
výše umístěné týmy. 

 Mezinárodní jezdecká federace FEI ozná-
mila, že jediným kandidátem na pořada-
tele světových jezdeckých her v roce 2022 

je slovenský Šamorín. Čeští jezdci i fanoušci jezdec-
tví tak zřejmě budou mít akci srovnatelnou s olym-
pijskými hrami doslova na dosah.

 Do skokové série soutěží družstev Glo-
bal Champions League se letos zapojí za 
nový tým Berlin Lions Anna Kellnerová 

a Aleš Opatrný. Účastnit se budou současně i Global 
Champions Tour. Letos se koná 15 kol. Finále se po-
jede během listopadu v Dauhá. 

 V Motěšicích (SVK) se 4. 2. konal jeden ze 
závodů Moravského vozatajského pohá-
ru. Českým jezdcům se v konkurenci na-

šich sousedů dařilo. V kategorii jednospřeží zvítězi-
la Markéta Sedlinská, v soutěži párů i čtyřspřeží se  
z 1. místa radoval Petr Vlašic.

 Seriál drezurních závodů Donau Bohe-
mia Trophy začíná letos v březnu ve Wei-
kersdorfu (AUT). Druhé kolo se koná bě-

hem dubna v Mariakalnoku (HUN). V červenci hostí 
DBT Brno a srpnové kolo se koná na Slovensku. Finá-
le se pojede 26. – 27. 8. v Brně Panské líše.

 V  kalendáři mezinárodních závodů pod 
hlavičkou FEI konaných v roce 2017 na úze-
mí ČR přibyl parkurový mítink kategorie 

CSIO2*, tedy závody s oficiální soutěží družstev. Proběh-
nout by měly od 1. do 4. 6. na Ranči Opatrných v Hořo-
vicích na Berounsku.

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

svačil starší. Druhý mítink ZJP ČJF se odehrál 
11. února ve Slatiňanech opět za účasti pěti 
desítek vozatajů. Pavel Drbohlav zvítězil v sou-
těži jednospřeží a Milan Domes vyhrál katego-
rii dvojspřeží. Získali tak nejvyšší počet bodů 
do žebříčku. Ve čtyřkách se z prvního místa 
a přísunu maxima bodů radoval Jaroslav Ju-
ráň. Na vedoucí pozici v  žebříčku se dostal 
v jednospřeží Milan Domes, stejně jako v ka-
tegorii dvojspřeží. V ní se ovšem dělil o prven-
ství s  Jaroslavem Juráňem, který se zároveň 
stal lídrem seriálu čtyřspřeží. 



Poslední základní kolo Světového poháru 
ve voltiži 2016/2017 se odehrálo 20. a 21. led-
na v Lipsku. Všechny vypsané kategorie, tedy 
soutěž žen, mužů i dvojic, ovládli domácí ně-
mečtí voltižéři. Němci zářili také při předešlém 
mítinku CVI-W koncem prosince v Mechelenu, 
kde jim prvenství uniklo jen v soutěži Pas-de-
-Deux. Celkové pořadí SP před fi nálovým závo-
dem, který se koná 2. – 5. března v Dortmun-
du, vede v kategorii žen Italka Anna Cavallaro. 
Mezi muži drží první příčku Lukas Heppler (SUI) 
a v čele soutěže dvojic je italský tandem Silvia 
Stopazzini a Lorenzo Lupacchini. 

Německá jezdkyně Isabell Werth vede prů-
běžné bodování žebříčku série Světového po-
háru 2016/2017 v drezuře. Významný podíl na 
tom má nejvyšší bodový příděl, který si připsa-
la během lednového mítinku CDI-W v Amster-
damu. Tam s klisnou Weihegold OLD, s kterou 
vévodí i světovému žebříčku dvojic, vyhrála obě 
vypsané úlohy. V Grand Prix Freestyle dosta-
la známku 90,720 %. Na druhém místě skončil 
s hodnocením 83,325 % Carl Hester (GBR) na 
Nip Tuck, který je druhý také v bodování seriá-
lu. Třetí na CDI-W v Amsterdamu byl Patrik Kittel 
s Dejou, v průběžném bodování drží tuto příčku 
Judy Reynolds (IRL). 

Deváté kolo skokového SP hostil koncem 
prosince Mechelen (BEL) a z triumfu v hlav-
ní soutěži se radoval Roger-Yves Bost (FRA) 
na Sydney Une Prince. Rok 2017 otevřel závod 
v Lipsku, jehož Grand Prix se jela 22. ledna. 
Přemožitele v  ní nenašel Gregory Wathelet 
(BEL) na Coree. O  týden později následoval 
mítink v Curychu, odkud si nejvíce bodů od-
vezl Eduardo Alvarez Aznar (ESP) s Rokfeller 
de Pleville Bois Mar. Zastavení v Bordeaux za-
čátkem února vyšlo nejlépe domácímu Julie-
nu Epaillardovi, který zvítězil s Quatrin de la 
Roque LM. Sérii, která se blíží k březnovému 
fi nále, vede průběžně Kevin Staut (FRA).

Ve dnech 3. – 4. února proběhl v  areá-
lu lyžařského střediska ve Svatém Petru ve 
Špindlerově Mlýně 4. ročník turnaje v  koň-
ském pólu na sněhu Czech Snow Polo Mas-
ters 2017. Tradičně se utkaly tři mezinárodní 
týmy, z nichž nejsilnější byl Prestige Models 
s hendikepem 4. Team Bogner měl hendikep 
3 a Team Ski Areál šel do soutěže s nulou. 
Hodnota hendikepu favorizovala Prestige 
Models s kapitánem Johnem Bunnem (GBR), 
ale ten skončil nakonec druhý. Z vítězství se 
radovali členové celku Team Bogner pod ve-
dením Zula Junuse z Malajsie. Třetí příčku ob-
sadil Team Ski Areál, v jehož čele byl kapitán 
Graham Waring (GBR). 

Všechna kola základní části Světového 
poháru pro sezonu 2016/2017 mají za se-
bou jezdci čtyřspřeží. Začátek roku 2017 při-
nesl dva mítinky. Lipsko (GER) hostilo zá-
vod SP 20. – 22. ledna, o dva týdny později 
se jelo v Bordeaux (FRA). V obou případech 
si nejvyšší bodový příděl odvezl Australan 
Boyd Exell, který je před fi nále v  čele sé-
rie. O druhé místo se dělí dva nizozemští 
jezdci: IJsbrand Chardon a Koos de Ronde. 
Šestici fi nalistů doplní maďarský reprezen-
tant Jozsef Dobrovitz, Jerome Voutaz (SUI) 
a Georg von Stein (GER). Divokou kartu pro 
fi nále dostal Fredrik Persson (SWE). 

Dominantou domácího dění bude v tře-
tím měsíci roku 2017 jednoznačně Jezdecký 
festival v Lysé nad Labem, který se koná na 
tamním výstavišti ve dnech 22. až 26. břez-
na. Na jednom kolbišti se postupně vystří-
dají disciplíny skoky, všestrannost, Pony-ga-
mes, drezura, voltiž a  spřežení. Lákadlem 
pro diváky bude jistě i sobotní večerní show. 
Při festivalu vyvrcholí Zimní Jezdecký pohár 
ČJF. Finále předchází vozatajská kola v Brně 
(25. 2.) a ve Zduchovicích (12. 3.), resp. pakurové 
mítinky v Královicích (4. 3.) a ve Zduchovicích 
(11. 3.). Zduchovice navíc pořádají vlastní sérii 
závodů Indoor Tour Open. 
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Julien Epaillard. Foto Pierre Costabadie/FEI

L. Lupacchini a S. Stopazzini. Foto Dirk Caremans

Isabell Werth. Foto Arnd Bronkhorst

Boyd Exell. Foto Pierre Costabadie/FEI

Jezdecký festival. Foto Kateřina Návojová

Snow Polo ve Špindlu. Foto Lukáš Škoda

Suverénním vítězem 
základní části SP spřežení 
je Boyd Exell

Isabell Werth s převahou ve 
vedení drezurního SP

Světový pohár 
v parkurovém skákání 
se chýlí k fi nále

Voltižní Světový pohár má za 
sebou základní kola 

Březen 2017 nejen ve 
znamení Jezdeckého festivalu

Czech Snow Polo Masters 
letos počtvrté ve Špindlu
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