
Tímto dvanáctým vydáním završuje Jezdecký zpravodaj první rok své existence.  
Je opravdu zajímavé si v internetovém archivu projít všechna předešlá čísla a při-
pomenout si události, o nichž jsme vás informovali. V úplně prvním zpravodaji jsme 
psali o průběhu závodů, o nichž píšeme i nyní – např. o parkurovém mistrovství ČR 
v Martinicích, nebo o mezinárodních vozatajských závodech v Nebanicích. Jsme 
moc rádi, že máme často příležitost psát o úspěšných startech českých jezdců i na 
zahraničních kolbištích a zprostředkovávat vám jejich radostné chvíle!
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Zuzana Zelinková mistryní 
ČR v parkurovém skákání

Brněnské mistrovství ČR 
v drezuře a v paradrezuře

Ve dnech 14. – 16. července se v Mar-
tinicích konalo mistrovství České 
republiky v parkurovém skákání. Do 

resortu Equitana na Příbramsku se sjeli 
jezdci kategorií mladých jezdců, žen a jed-
notlivců. 

Vedle jmenovaných kategorií byla vy-
hodnocena soutěž družstev, která se jela 
dvoukolově a  zvítězil v  ní tým Jižní Čechy 
1. Ostatní účastníky čekala tříkolová klá-
ní. Mezi mladými jezdci vyhrál Václav Nágr 
s Normanem 1, druhá dojela Kateřina Mál-

Areál na Panské líše v  Brně se stal ve 
dnech 13. až 16. července dějištěm 
mistrovství ČR v drezuře. Vypsané byly 

všechny věkové kategorie a stejně jako loni 
se přidaly také soutěže v paradrezuře. No-
vinkou byly dvě seniorské úrovně.

Mezi dětmi zvítězila Jana Táboříková s Ja-
nne 1 (67,535 %) a soutěž mladších juniorů 
ovládla Eva Vavříková s  Belle-Ennie (71,961 
%). Mezi staršími juniory vybojovala zlato 
dvojice Alexandra Hanáčková a  Well Done 
5 (67,207 %). Anežka Zajícová se Stasiou EG 
(67,117 %) se stala mistryní ČR v  kategorii 
mladých jezdců. V malé rundě seniorů (SG, 
IM-1, vIM-1) vyhrála se známkou 70,682 % Te-
reza Hábová na Djazz F, velkou rundu (IM-2, 
GP, vGP) ovládl Fabrizio Sigismondi s Trevi-
sem Jospo (66,580 %). Mistry v paradrezuře 
se staly A. Vištalová s Dominique, Z. Fialová 
na koni Larino a T. Dubcová s Finnem 2.

 Kamil Papoušek s Nadalem Z vyhrál v ne-
děli 2. 7. memoriál v Martinicích věnovaný 
jeho otci Janu Papouškovi. Druhá dojela 

Zuzana Zelinková s Larimou, třetí byl opět Kamil Pa-
poušek s Quentinem Donth-M. Jeho bratr Jiří s Duka-
tem skončil čtvrtý. 

 Zduchovice hostily 23. až 25. 6. čtvrté kolo 
Českého drezurního poháru. Nejvyšší ob-
tížnost IM-1 v  rámci nedělního Top Ten 

Cupu ovládla Hana Vášáryová s Filipou (69,824 %). 
O den dříve zvítězila v téže úloze Hana Vojáčková na 
Don Air (67, 500 %).

 V Poháru národů Divize 1 při CSIO5* Ro-
tterdam (23. 6.) zvítězil tým Švédska, Ni-
zozemci vyhráli v první divizi ve Falsterbo 

(14. 7.). V Divizi 2 se závodilo v Roeser (30. 6.), kde vy-
hráli Belgičané. Bodování Divize 1 vede Itálie, Belgi-
čané jsou v čele Divize 2. 

Fabrizio Sigismondi. Foto Stanislav Pitela

Radost Zuzany Zelinkové z mistrovského titulu. Foto Kateřina Návojová

 Pro vítězství v CEI2* na 140 km (dvakrát 
70 km) si v neděli 9. 7. dojela v Mengusov-
cích (SVK) Tereza Kopecká s klisnou Amy. 

O dva týdny dříve vyhrála v národní soutěži na 120 
km v Neustadt Dosse v Německu česká dvojice Lucie 
Krejcová a Lamia. 

 Ve dnech 30. 6. – 2. 7. se ve Vrchovanech 
jela další kvalifikace Zlaté podkovy ve 
všestrannosti. V  nejvyšší úrovni CNC1* 

pojmenované stejně jako celý seriál, tedy Zlatá pod-
kova, vyhrála Gabriela Slavíková s Expectancy Lucy. 

 Čtvrté kolo parkurové Champions Tour se 
konalo 9. 7. v Hradištku u Sadské. Nejvyšší 
překážky měla soutěž ST**, v níž po roze-

skakování zvítězil Jaroslav Šíma v sedle Chapeau BB 
Z. Druhý dojel Marek Zbořil (Adria) před Kateřinou 
Málkovou (G-Bugatti DH).

 Zlatá podkova spřežení se jela v Mikulo-
vě (23. – 25. 6.) a Pardubicích (8. – 9. 7.). 
Erik Zuvač vyhrál obě soutěže pony párů 

a Václav Coufalík soutěže dvojspřeží. Singly ovládli 
Jaroslav Petřek v Mikulově a Jan Exnar v Pardubicích, 
kde ve čtyřspřeží zvítězil Zdeněk Jirásek.

 Národní tým ve složení Miloslav Příhoda, 
Robert Pokorný, Petr Veselovský a Eliška 
Opravilová nastoupil ve dnech 29. 6 až  

2. 7. k soutěži CICO3* ve Wiener Neustadt. Češi na-
konec v  premiéře při soutěži Poháru národů ve 
všestrannosti dojeli sedmí. 

 Čeští jezdci se zúčastnili ve dnech 13. až 16. 
7. závodů CSI v Jakubowicích (POL). Během 
mítinku se Sofie Najmanová i Kamil Papou-

šek postarali o dílčí vítězství. Nejvýrazněji zazářil Ondřej 
Zvára s Cento Lanem v Grand Prix CSI3*, v které nena-
šel přemožitele.  

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

ková na G-Bugatti Dwerse Hagen a  tře-
tí skončila Michaela Mžiková na Ultimo De 
Carmel Z. Ženskou soutěž ovládla Lucie Str-
nadlová s Carinou před Ivou Holíkovou na 
Luaně-T. Bronz si odvezla Alžběta Vojtková 
s Capuou. V nejtěžší úrovni jednotlivců titul 
mistryně republiky získala Zuzana Zelin-
ková, která vyhrála s Kleiner Lordem. Stří-
bro si na krk pověsil Václav Staněk s He-
artbreakem ZH a na bronzový stupínek se 
postavila Nikola Bielíková, která startovala 
v sedle Carthinja.



Hořovice hostily ve dnech 6. – 9. červen-
ce parkurové MČR dětí a juniorů. V tříkolovém 
klání dětí rozhodovalo o pořadí až rozeskako-
vání. To vyhrála Valentýna Kuková (Shadow 5), 
stříbro brala Jana Táboříková (Clintas) a třetí 
skončila Kateřina Matušková (F.Triomf). V sou-
těži mladších juniorů dokončila vítězně tři par-
kury Kateřina Svěráková (Arven). Druhá dojela 
Sofi e Najmanová (Casanova-S) před třetí Sá-
rou Finsterle (Elektra 3). Mistryní mezi staršími 
juniory se po rozeskakování stala Anna Heldo-
vá (Cara Mia) před stříbrnou Natálií Soukupo-
vou (Hamilton) a bronzovou Michaelou Rodo-
vou (Arniek-H).

Ve dnech 29. června až 2. července se v Ne-
banicích konal tradiční mezinárodní vozataj-
ský mítink CAI3*. Kategorie čtyřspřeží byla za-
počítávaná do bodování Světového poháru, 
a proto přilákala silnou konkurenci. Od prv-
ního dne se v ní ujal vedení Benjamin Aillaud 
(FRA), který si vítězství nenechal vzít do samé-
ho závěru. Jiří Nesvačil jr. dojel pátý. Výrazně 
mu pomohl parkur, v  jehož dílčím hodnoce-
ní zvítězil. Soutěž párů ovládl Rafal Wojtacha 
(POL), druhý dokončil Martin Gössl (CZE), který 
ztratil vedení až poslední den. Polka Weronika 
Kwiatek vyhrála v jednospřeží před svým brat-
rem Bartlomiejem Kwiatkem. 

Obrovskému zájmu nejen v řadách jezd-
ců se i letos těšil mítink Světového poháru 
J&T Banka CSI3*W Olomouc (22. – 25. červ-
na), kam dorazili účastníci z  19 zemí. V  ju-
niorském CSIJ zářila Sára Vingrálková, kte-
rá vyhrála dvě ze tří částí túry. Mezi jezdci 
do 25 let sbírala přední příčky Barbora To-
manová. Skvěle si vedly i Michaela Refková, 
Tina Šalková či Kateřina de Jagerová. Kamil 
Papoušek v sedle Cartana K zvítězil ve fi nále 
CSIYH pro mladé koně. Největší radost však 
přišla v Grand Prix do 160 cm, v níž nenašel 
přemožitele Aleš Opatrný, který s Dimarem 
porazil v rozeskakování pět silných soupeřů. 

Česká jezdkyně Tereza Czyžová s Aladinem 
vyhrála dětskou kategorii CVICh2* v letošním 
ročníku mezinárodních voltižních závodů ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, které se konaly 
od 30. června do 2. července. Dařilo se i další 
Češce Weronice Zelinkové (Aladin), která mezi 
ženami v nejvyšší úrovni CVI3* dokončila na 
2. místě. Porazila ji jen Ruska Maria Bondar. 
Také skupina juniorů z  JK Voltiž Albertovec 
(Patriot NF) předvedla výborný výkon, který 
jim v jejich kategorii vynesl vítězství. V seni-
orských skupinách byli ve dvou hvězdách je-
diní a tedy nejlepší Argentinci (Cairo) a o stu-
peň výše pak Poláci (El Rashim).

Celkem čtyři kola GCT a GCL čekala jezd-
ce Berlin Lions koncem června a  v  červen-
ci, a  to v Monaku, Paříži, Cascais a Chantilly. 
V Monaku dojeli Berlínští lvi (Anna Kellnero-
vá a Max Kühner) čtrnáctí, v Paříži Anna Kel-
lnerová a Cindy van der Straten-Marie soutěž 
nedokončily, 13. příčku obsadili Aleš Opatrný 
a Max Kühner v Cascais. V Chantilly dojeli Aleš 
Opatrný a Gerco Schröder dvanáctí. Vítězi jed-
notlivých Grand Prix se stali Ital Alberto Zorzi 
(Monako), Francouz Julien Epaillard (Paříž), Iz-
raelka Danielle Goldstein (Cascais) a v Chanti-
lly vyhrál Harrie Smolders (NED), který si upev-
nil vedení v bodování GCT. 

Osmý měsíc bude ve znamení několika 
mítinků zařazených do domácích seriálových 
soutěží. Český skokový pohár má na progra-
mu tři kola, a to konkrétně ve Zduchovicích 
(6. 8.), v Ptýrově (19. 8.) a v Opavě (27. 8.). Tři 
zastávky bude mít v srpnu i Český drezurní 
pohár. Nejprve zavítá do Královic (6. 8.), ná-
sledně do Těšánek (13. 8.) a nakonec do Ne-
banic (20. 8.). Ke svému fi nále v  Humpolci 
(27. 8.) se blíží Zlatá podkova ve všestrannos-
ti a  spřežení. Mistrovské medaile se budou 
udělovat ve Zduchovicích (20. 8.) pony jezd-
cům ve skocích a v drezuře.
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Aleš Opatrný. Foto Kateřina Návojová

Anna Heldová. Foto Kateřina Návojová

Martin Gössl. Foto Josef Malinovský

Aleš Opatrný v Chantilly. Foto David Horváth

Anna Kellnerová v Paříži. Foto David Horváth

Tereza Czyžová. Foto Petr Videnka

Čtyřikrát série GCT a GCL 
za účasti Berlin Lions 

Světový pohár v Nebanicích 
pro Francouze Aillauda

Aleš Opatrný vyhrál Grand 
Prix při CSI3*W Olomouc

Mistrovské tituly v parkurech 
dětí a juniorů rozdány

Srpen ve znamení českých 
jezdeckých pohárů

Domácí radost při CVI 
Frenštát pod Radhoštěm 
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