
Domácí halová sezona 2016/2017 dospěla až ke svému vrcholu v  podobě Jez-
deckého festivalu v Lysé nad Labem, jehož organizace se ujala již počtvrté naše 
mediální skupina Equinet společně s JK Jezdci.cz a výstavištěm Lysá nad Labem.  
O této akci vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje. Pokud se vám ne-
chce čekat až do druhé půlky dubna, tak neváhejte navštívit naše on-line média 
Jezdci.cz a EquiTV.cz. Taktéž doporučujeme prolistovat v  tištěné či elektronické 
podobě Jezdecký katalog, který právě v těchto dnech spatřil světlo světa.

II. ROČNÍK – ČÍSLO 03-04/2017 – JEZDECKYZPRAVODAJ.CZ – JEZDCI.CZ – EQUITV.CZ..........................................................................

Zimní Jezdecký pohár 
v Královicích a Zduchovicích

Vozatajská zima napínavá 
až do úplného závěru

D va nové areály se letos zapojily do 
pořádání série Zimního Jezdeckého 
poháru ČJF. Premiérově se parku-

rové kolo konalo 4. března v  Královicích 
u Slaného a o týden později hostily nově 
pohárový mítink středočeské Zduchovice. 

Na programu byly mj. obě úrovně po-
hárových soutěží. V Královicích se z prvního 
místa v tzv. Malé túře, tedy v L* s překážka-
mi do 115 cm, radoval Petr Koželuh v sedle 
koně Capuletti. V S* s finále uspěl v konku-
renci čtrnácti dalších dvojic Jan Štětina s Ce-

Zimní Jezdecký pohár ČJF ve vozatajské 
disciplíně před finálovým mítinkem 
při Jezdeckém festivalu v Lysé neměl 

ani v  jedné z  kategorií jasného favorita. 
Předposlední závod ve Zduchovicích na-
opak většinu bodových rozdílů smazal.  

Brněnské třetí kolo konané 25. února 
vyhrál v  jednospřeží Milan Domes, soutěž 
párů ovládl Petr Myslík a v čtyřspřeží se ra-
doval Petr Vlašic. Další pohárové klání bylo 
na programu 12. března ve Zduchovicích. 
Pavel Drbohlav se tam stal vítězem soutě-
že jednospřeží, Petr Vlašic zářil v klání dvo-
jek a  Josef Hrouda se stal vítězem v  krá-
lovské kategorii. Bodování singlů ovládl M. 
Domes před P. Drbohlavem a D. Broumov-
ským. V párech P. Vlašice pronásledují J. Ju-
ráň a M. Domes. Ve čtyřspřeží vede J. Juráň 
s minimálním náskokem před P. Vlašicem. 

 Dvojice Anna Kellnerová a Atessa BLH se 
postarala 10. 3. při závodech CSI3* v rám-
ci Sunshine Tour ve Vejer de la Frontera 

(ESP) o radost českých fanoušků, když v konkurenci 
bezmála sedmdesáti dvojic vyhrála parkur Big Tour 
s překážkami do 140 cm. 

 V katarském Dauhá se v sobotu 4. 3. při 
CSI jela špičkově obsazená pětihvězdo-
vá soutěž Grand Prix s  překážkami do 

160 cm. Napínavé rozeskakování, kde dělilo první 
dvě příčky pouhých sedm setin sekundy, vyhrál Scott 
Brash (GBR) s Ursulou XII.

 V pondělí 13. 3. se v Dubaji ve Spojených 
arabských emirátech uskutečnil vytr-
valecký závod žen takzvaný Ladies Cup. 

Česká jezdkyně Táňa Terberová dokončila v  sedle 
koně Asmar soutěž na 90 km v konkurenci 164 dvojic 
na výborném 15. místě.  

Milan Domes. Foto Josef Malinovský

Filip Doležal a Kancellara van de Lantakker. Foto Josef Malinovský

 Aleš Opatrný reprezentoval ČR během 
dvou březnových víkendů na závodech 
CSI v Gorla Minore (ITA). Výborný výkon 

předvedl zejména v prvním týdnu v Grand Prix do 
145 cm, jež se jela 5. 3. V sedle koně Balguera skončil 
po rozeskakování čtvrtý. 

 Úspěšný výjezd na skokové závody do 
Kreuthu (14. až 19. 2.) má za sebou česká 
výprava. V úvodu závodů zvítězila junior-

ka Sofie Najmanová se Stardanem v parkuru M*. Ve 
Velké ceně dojel Kamil Papoušek s Flyingem čtvrtý, 
pátý byl Ondřej Pospíšil se Zandirem. 

 Letošní premiérový reprezentační výjezd 
ve všestrannosti mají za sebou Eliška 
Opravilová a Lasing. V první dva březno-

vé víkendy závodili na CIC2* a CIC3* v Barroca d´Alva 
(POR). Blýskli se zejména bezchybnou terénní jízdou 
v úvodní dvouhvězdové soutěži.

 Několik týdnů trvající jarní skokovou sérii 
CSI Sunshine Tour ve Vejer de la Frontera 
(ESP) absolvovala Češka Emma de Mou-

ssac. Vynikající výkony podávala s mladým Brighton 
Bayem, s nímž se vysoko umístila v několika soutě-
žích CSIYH, nechybělo ani první místo.

 První letošní venkovní soutěž ST* s pře-
kážkami do 135 cm se konala v sobotu 11. 
3. v Hradištku u Sadské.  Tři dvojice měly 

shodný výsledek v  základním kole, rozeskakování 
však dokončil jen Rudolf Doležal s Corijanou a dojel 
si tak pro vítězství.

 Kamil Papoušek s  koněm Flying porazil 
v neděli 12. 3. pět dalších dvojic v rozeska-
kování soutěže Grand Prix s překážkami do 

140 cm při parkurových závodech v rakouském Ebre-
ichsdorfu. K vynikajícímu výsledku přidal ještě 7. příčku 
s Quentinem Donth-M. 

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

lanem S. V sobotu 11. března při čtvrté čás-
ti zimního seriálu získala ve Zduchovicích 
nejvyšší počet bodů do žebříčku „elkové“ 
soutěže Klára Voříšková se Salinou, ve Vel-
ké túře nenašel přemožitele Filip Doležal na 
Kancellara van de Lantakker. Pohárové bo-
dování nižší série ovládla před finále Tere-
za Mücková, pozici lídra v „eskové“ kategorii 
vybojovala Andrea Halíková. Celkoví vítězo-
vé vzejdou z finálových soutěží naplánova-
ných na čtvrtek 23. března v rámci Jezdecké-
ho festivalu v Lysé nad Labem. 



Jeden z  nejdůležitějších mítinků v  parku-
rovém skákání, fi nále Světového poháru, hostí 
ve dnech 27. března až 2. dubna Omaha (USA). 
Ze Západoevropské ligy FEI do něj postoupi-
lo celkem devatenáct nejlepších jezdců, kteří 
prošli třinácti koly. Poslední zastavení se kona-
lo ve dnech 22. – 26. února v Göteborgu (SWE), 
a v hlavní soutěži série World Cup se radoval 
domácí jezdec Henrik von Eckermann v sedle 
klisny Mary Lou. Bodování před fi nálovým mí-
tinkem vedl medailista z OH v Riu Kevin Staut 
(FRA). Titul vítěze SP se pokouší znovu obhajo-
vat Steve Guerdat (SUI), jemuž se podařilo vy-
hrát SP dvakrát po sobě v letech 2015 a 2016. 

Německý Dortmund hostil ve dnech 2. – 5. 
března fi nále série Světového poháru ve voltiži. 
Přes pět základních kol se do něj probojovalo 
celkem šest nejúspěšnějších žen a mužů, které 
doplnily čtyři dvojice pro soutěž Pas-de-deux. 
Zlatou radost nakonec prožívali voltižéři z Itálie, 
a to dokonce dvakrát, když v ženské kategorii 
byla nejvýše hodnocená Anna Cavallaro a mezi 
dvojicemi nenašli přemožitele Silvia Stopazzini 
a Lorenzo Lupacchini. Domácí fanoušci se také 
dočkali jednoho vítězství. Postaral se o něj mi-
str Evropy z roku 2015 a loni stříbrný v SP Jan-
nis Drewell. 

Posedmé v kariéře se z titulu vítěze Svě-
tového poháru čtyřspřeží radoval australský 
vozataj Boyd Exell. Hvězda spřežení si pro 
další významné vítězství dojela při fi nále, jež 
se konalo 25. a 26. února ve švédském Göte-
borgu. První jízdy sice přinesly překvapení 
v  podobě vítězství Švýcara Jeroma Voutaze, 
druhé kolo však už měl pevně v rukou Aus-
tralan Exell. Voutaz si díky výbornému zahá-
jení soutěže udržel celkové druhé místo. Tře-
tí příčku obsadil nizozemský jezdec Koos de 
Ronde. Do TOP 5 se dostali ještě Maďar Jozsef 
Dobrovitz a obhájce loňského titulu IJsbrand 
Chardon (NED).

Česká jezdecká federace vyhlásila 11. 3. 
při galavečeru Koně na Žofíně nejlepší jezdce 
a koně roku 2016. Trofeje pro nejlepší senio-
ry získali Aleš Opatrný v parkurovém skáká-
ní, Tereza Hábová v drezuře, Miloslav Přího-
da ve všestrannosti, Josef Zelinka ve voltiži, 
Petr Jadlovský ve vytrvalosti a Marian Štihel 
v reiningu. Mezi vozataji byli oceněni Jaroslav 
Petřek, Josef Drábek a Jiří Nesvačil ml. Koňmi 
roku 2016 se stali: Acovaro (skoky), Belle En-
nie (drezura), Captain Hero (military), Aquaris 
(voltiž), SK Whiz Chic (reining), Rachel (vytrva-
lost) a poník Lipton Sinaj. 

Základní kola drezurního Světového po-
háru 2016/2017 jsou minulostí. Série se stala 
převážně představením jedné ženy – Isabell 
Werth (GER), která se svými koňmi ovládla 
mimo jiné CDI v Neumünsteru (GER) 16. – 19. 
února a CDI v Göteborgu (SWE) o týden poz-
ději. V prvním případě dostala v sedle Dona 
Johnsona za GP Kür 82,455 %. Ve Švédsku 
s Emiliem ve stejné úloze získala 84,200 %. 
Její spanilou jízdu přerušil loňský šampi-
on SP Nizozemec Hans Peter Minderhoud 
s Glock´s Flirt, když vyhrál poslední předfi -
nálový mítink v s´Hertogenbosch (NED). Fi-
nále je naplánováno na přelom března 
a dubna v Omaze (USA).

V  dubnu se naplno rozbíhá venkovní 
jezdecká sezona. Ve zcela novém prostředí 
ji odstartuje druhý aprílový víkend Jezdec-
ké centrum Zduchovice, které prošlo během 
zimy náročnou přestavbou. V půlce čtvrtého 
měsíce se můžeme těšit na úvodní kolo Zlaté 
podkovy ve všestrannosti, jenž hostí Pardubi-
ce. Na konec dubna je naplánován zahajova-
cí mítink Českého skokového poháru v Marti-
nicích, kde proběhne začátkem května i první 
část Českého drezurního poháru. 
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Boyd Exell. Foto Stefan Lafrentz / FEI

Henrik von Eckermann a Mary Lou. 
Foto Stefan Lafrentz / FEI

Jannis Drewell. Foto Gustavo Lorenzo / FEI

Isabell Werth a Don Johnson FRH. 
Foto Stefan Lafrentz / FEI

Hans Peter Minderhoud a GLOCK‘s Flirt. 
Foto Arnd Bronkhorst / FEI

Nejúspěšnější parkuroví jezdci roku 2016. 
Foto Jan Matuška

Drezurní Světový pohár 
po základních kolech

Italská a německá radost 
při fi nále voltižního SP

Světový pohár spřežení 
ovládl posedmé Boyd Exell

Parkurová špička před fi nále 
Světového poháru

Duben ve znamení startu 
venkovní sezony

ČJF ocenila na Žofíně 
nejlepší jezdce a koně 2016
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