
Letní měsíce jsou doslova nabité jezdeckými akcemi, které se již zdaleka neomezují 
na víkendové dny. Přesto se mnohdy musí závodit od časných ranních hodin až té-
měř do soumraku. Vlastně nejen do soumraku. Důkazem toho je i Velká cena Ptý-
rova, která se již tradičně jezdí v nočních hodinách pod světly reflektorů. Posledním 
opravdu rušným měsícem bude září, kdy proběhne ještě několik MČR, ale i finále 
seriálů ČSP a ČDP. K devátému měsíci neodmyslitelně patří i výstava KŮŇ v Lysé, 
kde budeme mít svůj stánek. Nezapomeňte se k nám zastavit!
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Početná česká ekipa na 
parkurovém ME v Šamoríně

Příhoda absolvoval 
úspěšně ME seniorů ve 
všestrannosti

Dějištěm mistrovství Evropy dětí, ju-
niorů a  mladých jezdců v  parkuro-
vém skákání se stal od 8. do 13. srp-

na slovenský Šamorín. Česko vyslalo do 
všech vypsaných kategorií maximální po-
čet dvojic. 

Mezi dětmi se představily Tereza Jakub-
cová, Valentýna Kuková, Mariana Michlíč-
ková, Jana Táboříková a Tereza Svobodová. 
Poslední jmenovaná jezdkyně s koněm Bri-
tania si vedla nejlépe. Postoupila do finá-
le a  skončila na 28. místě. Mezi juniory se 

Polská Strzegom hostila ve dnech 17. až 
20. srpna seniorské mistrovství Evro-
py ve všestrannosti. Jediným českým 

účastníkem byl Miloslav Příhoda, který sed-
lal koně Captain Hero a  absolvoval s  ním 
úspěšně všechny tři části soutěže.

Přitom více než čtvrtina ze 77 soutěžících 
kompletní soutěž nedokončila. Česká dvo-
jice obsadila nakonec 36. příčku. Z vítězství 
se radovala německá jezdkyně Ingrid Klim-
ke, která s Horseware Hale Bob nechybovala 
v crossu ani na parkuru, stejně jako její kra-
jan Michael Jung (fischerRocana), který bral 
stříbro. Bronz získala Nicola Wilson (GBR) 
s Bulanou. V hodnocení družstev vybojovali 
1. místo jezdci Velké Británie, kteří tak pře-
rušili řadu vítězství Němců. Ti dokončili na 2. 
příčce, bronzové medaile si odváželi repre-
zentanti Švédska.

 Česká parkurová reprezentace se zúčast-
nila CSI3* v Bratislavě (4. – 6. 8.). Nejvý-
raznějšího úspěchu dosáhl Aleš Opatrný 

s Idariem VH Netehof, když vyhrál finále střední run-
dy s překážkami do 145 cm. Zuzana Zelinková s Evi-
tou R v něm byla třetí.

 Češi závodili na ME seniorů a MS mladých 
jezdců v reiningu (Givrins, SUI, 10. – 12. 8.). 
Antonín Solanský dojel v kvalifikaci na 36. 

místě, Lukáš Brůček čtyřiačtyřicátý. Brenda Lesznic-
kzáková (YR) skončila devětadvacátá. Ve finále ne-
měla ČR zastoupení.

 Jediný český jezdec se letos účastnil svě-
tového festivalu CHIO v Cáchách (GER, 14. 
– 23. 7.), a to Jiří Nesvačil ml. ve čtyřspřeží. 

Celkově skončil jednadvacátý, blýskl se ovšem skvě-
lou jízdou mezi kužely, v jejímž hodnocení zazname-
nal třetí nejlepší výsledek. 

Miloslav Příhoda a Captain Hero.  
Foto Kateřina Návojová

Sára Vingrálková s Chieanem. Foto Tomáš Holcbecer

 Česká ekipa se účastnila ME dJY v Roo-
sendaalu (NED, 10. – 13. 8.). V  kategorii 
dětí si nejlépe vedla Eliška Skřivanová 

s Velvet, mezi juniory to byly Eva Vavříková (Belle En-
nie) a Alexandra Hanáčková (Well Done). Do finálo-
vých freestylů však nepostoupil nikdo. 

 Poslední kvalifikaci Zlaté podkovy 2017 ve 
všestrannosti hostil během prvního srp-
nového víkendu Humpolec. Hlavní sou-

těž CNC1* pojmenovanou podle celého seriálu vy-
hrál Jan Holec s Tasznikem. Finále ZP se bude konat 
rovněž v Humpolci (25. – 27. 8.). 

 Národní reprezentace vyrazila na ME se-
niorů ve vytrvalosti, které se konalo 17. 
srpna v Bruselu. Jediná česká dvojice do-

končila tuto náročnou soutěž, a  to Petr Jadlovský 
a Naomi Dakota. Na 160 km potřebovali čas 10:58:12, 
což nakonec znamenalo 30. místo.

 Poslední dvě kola ČDP proběhla v srpnu. 
V Těšánkách (12. – 13. 8.) vyhrála nejtěžší 
úlohu Top Ten Cupu IM-1 Petra Balnarová 

s Finchem (67,061 %). V Nebanicích (19. – 20. 8.) domi-
novali Němci. V IM-1 nenašla přemožitele Katrin Här-
lein na Don Vito (68,684 %).

 Ve dnech 26. – 30. 7. se v Kaposváru (HUN) 
konalo ME pony. ČR měla zastoupení 
v  drezuře a ve  všestrannosti. Drezurní 

tým ve složení Julie Pásková, Julie Sekaninová a Ni-
kola Feherová skončil na 16. místě. Barbora Vaňková 
v military nedokončila náročný cross. 

 Poslední kvalifikace vozatajské Zlaté pod-
kovy proběhla v Čakovičkách ve dnech 21. 
– 23. 7. Soutěž dvojspřeží pony ovládla Mo-

nika Pospíšilová, nejlépe v párech velkých koní si vedla 
Ivana Komárková. V kategorii jednospřeží nenašel pře-
možitele Libor Kurka.  

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

dobře prezentovala Sára Vingrálková s Chie-
anem, ve finále dojela dvaadvacátá. Sestavu 
doplnily Anna Heldová, Kateřina Kučerová, 
Sofie Najmanová a  Michaela Rodová. Mla-
dí jezdci vyrazili ve složení Alexandr Baraldi, 
Kateřina de Jagerová, Václav Nágr, Tina Šal-
ková a Kateřina Málková, která jako nejlep-
ší z Čechů dokončila třiapadesátá. Zlato pro 
jednotlivce získali reprezentanti Itálie (děti), 
Nizozemí (junioři) a Švýcarska (mladí jezdci). 
Britové vyhráli soutěž týmů dětí a mladých 
jezdců, juniorské zlato mají Italové. 



Pátým kolem letošní série ČSP byla Velká 
cena Olomouce, která se jela 23. července. Ví-
tězem hlavní soutěže s překážkami do 145 cm 
se stal Aleš Opatrný v sedle Apola. První srp-
nový víkend přinesl další mítink, jenž se konal 
ve Zduchovicích. Velkou cenu ovládla podruhé 
v sérii 2017 dvojice Zdeněk Žíla a Dominka B. 
Následovala noční Velká cena Ptýrova (19. čer-
vence), v níž vyhrál Jan Štětina. Ten sedlal ve 
fi nále dva koně, pro vítězství si dojel s hřeb-
cem Verdim-S. Právě Jan Štětina se po sed-
mém kole vyhoupl do vedení ČSP. Druhý je Jiří 
Skřivan před Zdeňkem Žílou. TOP4 doplňuje 
Barbora Tomanová.

MČR v drezuře a ve skocích dětí na pony 
se konalo ve Zduchovicích od 17. do 20. srpna. 
V drezuře se mistryní v nejstarší kategorii na 
pony do 148 cm stala Markéta Lipinská (Niria). 
Novinku – tzv. Masters vyhrála Nikola Fehe-
rová (Kimberly). Zlato v mladších kategoriích 
získaly Michaela Podešvová (Furia), Karolína 
Wiesnerová (Sweet Heart) a Lucie Procházko-
vá (Lipton Samba). Nejvyšší parkurovou obtíž-
nost (14-16 let, pony do 148 cm) ovládl Matěj 
Beinhauer (Hvězda). Další tituly braly Niko-
la Bártová (Prim), Anna Marie Vítková (Milli-
ce Anne-Lipans Star), Karolína Prušáková (Fík) 
a Sára Dvořáková (Fly Sky).

Juniorská voltižní skupina získala na koni 
Patriot (lonžér Andrea Videnková) skvělé 
5. místo na MS v  Ebreichsdorfu (AUT, 2. až 
6. srpna). V  jednotlivcích si nejlépe vedla 
Vanessa Krištofová (Landar – lonžér Pet-
ra Cinerová). Dojela celkově čtrnáctá. Titu-
ly získali Juan Martin Clavijo (COL) a Nicole 
Brabec (AUT), skupiny ovládli Němci. Nejlep-
ší juniorská dvojice je z Rakouska. Zároveň 
se tam konalo ME seniorů. V  něm vyhráli 
Eric Oese (GER) a Kristina Boe (GER), nejlep-
ší ze skupin byli Němci, titul v dvojicích zís-
kali Italové. Češka Weronika Zelinková (Ala-
din – Ondřej Svoboda) dokončila 1. kolo na 
25. příčce. 

V Pardubicích se odehrálo mistrovství ČR 
ve všestrannosti (20. – 23. července) všech 
věkových kategorií. Zlato na pony vybojovala 
Sára Dvořáková (Gejzer), ve starší skupině to 
byla Barbora Vaňková (Lipton Saimon). Dět-
skou soutěž vyhrál Richard Horáček (Ramzes 
Aha), nejlepší mladší juniorkou byla Šárka 
Štvánová (Caledon) a  mezi staršími juniory 
Klára Ivančáková (Cra). Eliška Orctová (Bo-
nus) získala 1. místo v soutěži mladých jezd-
ců. Mezi seniory obhájil titul Miloslav Příhoda 
v sedle Lorda 27. Soutěž družstev ovládli Vý-
chodočeši Jaroslav Hatla, Petr Myška, Radim 
Toman a Lucie Hlavatá.

Od 28. do 30. července hostil sérii GCT 
a GCL Berlín. Jezdci Berlin Lions Anna Kellne-
rová (Classic) a Max Kühner (Chardonnay) do-
jeli v GCL po čistém druhém kole na 17. místě. 
O týden později v Londýně byli jediným bez-
chybným týmem v prvním kole ligy, po němž 
vedli. Celkově skončili třetí. Ve Valkenswaardu 
(11. – 13. srpna) zaznamenali opět skvělé první 
kolo, po druhé jízdě klesli na 10. příčku. Anna 
Kellnerová postoupila dvakrát do Grand Prix, 
v Berlíně dojela patnáctá, v Londýně čtrnác-
tá. Vítězství ve Velkých cenách zaznamenali 
Christian Ahlmann (Berlín), Scott Brash (Lon-
dýn) a Lorenzo de Luca (Valkenswaard). 

Hned první zářijový víkend vyvrcholí ve 
Zduchovicích letošní KMK ve skocích a v dre-
zuře. Ve všestrannosti se KMK uzavře 22. – 23. 
9. v Kolesech. Začátek září je také ve zname-
ní fi nále Champions Tour v Hradištku. O tý-
den později proběhne fi nále ČDP při Czech 
Equestrian Masters v Martinicích. Od 8. do 10. 
9. se koná v Olomouci Velká cena Frenštátu. 
Poslední mítink ČSP se uskuteční v Hořovi-
cích 19. až 24. 9. Devátý měsíc nabídne i  tři 
mistrovství ČR: v reiningu (Kozlovice, 9. – 10. 
9.), ve spřežení (Pardubice, 15. – 17. 9.) a  ve 
voltiži (22. – 24. 9.). 
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Juniorská skupina. Foto Petr Videnka

Jan Štětina. Foto Josef Malinovský

Pražská oblast ovládla soutěž družstev. 
Foto Josef Malinovský

Berlin Lions uspěli v Londýně. 
Foto David Horváth / CET

Anna Kellnerová. Foto David Horváth / CET

Eliška Orctová. Foto Kateřina Návojová

Série GCT a GCL 2017 má 
za sebou třináct kol

Pony jezdci závodili 
o medaile ve Zduchovicích

Česká juniorská skupina 
pátá na voltižním MS

Třikrát Velká cena Českého 
skokového poháru

Zářijová mistrovství ČR 
i fi nále seriálů ČSP a ČDP

V Pardubicích se jelo 
o tituly ve všestrannosti
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