
Skupina jezdeckých médií pod hlavičkou společnosti Equinet s.r.o. se v září 2017 opět 
rozrostla. Světlo světa spatřil nový inzertní web JEZDECKÁ INZERCE. Cílem bylo vytvo-
řit moderní portál s přehlednou strukturou a jednoduchým ovládáním, na který by 
jezdci, chovatelé a majitelé koní mohli publikovat své nabídky či poptávky obcho-
du nebo služeb. První dny provozu ukázaly, že to byl krok správným směrem. Kaž-
dodenní počty návštěv zaznamenáváme od samého začátku v řádech tisíců a při-
bývající inzeráty i v řádech desítek denně. Klikněte i Vy na www.jezdeckainzerce.cz!
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Skokové mistrovství Evropy  
v Göteborgu s Čechy na startu

Čtyřspřeží na 
pardubickém MČR ovládl 
Jaroslav Juráň

Švédský Göteborg hostil ve dnech  
23. až 27. srpna mistrovství Evropy 
seniorů v  parkurovém skákání. Čes-

ká republika vyslala do Skandinávie kom-
pletní čtyřčlenný tým. 

Družstvo nastoupilo ve složení Emma de 
Moussac (Diva), Kamil Papoušek (Centissi-
mo), Zuzana Zelinková (Caleri-II) a Ondřej 
Zvára (Cento Lano). V  konkurenci 17 zemí 
absolvovali Češi první kolo, do druhého ne-
postoupili a  v  celkovém hodnocení obsa-
dili 12. místo. Nejlepší výkon podal Ondřej 

Mistrem ČR spřežení v  kategorii 
čtyřspřeží se stal na pardubickém zá-
vodišti Jaroslav Juráň, který za sebou 

nechal i zkušeného Jiřího Nesvačila seniora.
Bronz vybojoval při absenci Jiřího Ne-

svačila juniora a několika dalších vozatajů 
Jaroslav Jandl. Jiří Nesvačil junior ve stej-
ný termín startoval na CAI3*-H4 v  němec-
kém Donaueschingeunu, kde v  silné mezi-
národní konkurenci obsadil celkové 7. místo. 
V parkuru byl třetí a v jeho páteční honební 
verzi dokonce zvítězil! V domácí mistrovské 
soutěži dvojspřeží vybojoval zlato Josef Drá-
bek s těsným odstupem od Václava Coufalí-
ka. Šest bodů pak ztrácel třetí Josef Hrouda. 
Soutěž singlů ovládl Jaroslav Petřek. Za ním 
skončili Jan Exnar a Libor Kurka. Pořadí me-
dailistů ve dvojkách pony je: Michal Kořínek, 
Erik Zuvač a Tomáš Jelínek. 

 Reprezentanti Německa ovládli ME v dre-
zuře, jež se konalo 22. – 26. srpna v Göte-
borgu. Zvítězili v  soutěži družstev před 

Dány a Švédy. GP Special vyhrála Isabell Werth (GER) 
s  Weihegold OLD stejně jako další vrchol, kterým 
byla závěrečná GP Freestyle. 

 Aleš Opatrný má za sebou další úspěch 
na mezinárodních závodech. V  nedě-
li 27. srpna dojel v sedle Balguera druhý 

v soutěži Grand Prix s překážkami do 145 cm při CSI2* 
ve Wiener Neustadtu (AUT). V rozeskakování jej pora-
zil pouze Rakušan Gerfried Puck.

 Česká paradrezurní jezdkyně Anastasja 
Vištalová se s Dominique zúčastnila ME 
v Göteborgu. Do soutěže Gradu I nastou-

pila 21. 9. a předvedla sestavu hodnocenou znám-
kou 65,143 %. V dalších kolech šampionátu se již ne-
představila. 

Jaroslav Juráň. Foto Gabriela Pilařová

Ondřej Zvára a Cento Lano. Foto Tomáš Holcbecher / ČJF

 Ve Zduchovicích se 1. až 3. 9. odehrálo fi-
nále skokového KMK. V  kategorii čtyřle-
tých byli nejlepší klisna Carmela 3 a hře-

bec Darcy 3. V  ročníku 2012 zvítězili klisna Juliett 
a hřebec Caprini a mezi šestiletými byli nejlépe hod-
noceni klisna April Z a hřebec Crosby DK. 

 Také finále drezurního KMK se konalo bě-
hem prvního zářijového víkendu ve Zdu-
chovicích. Nejlepší mezi čtyřletými koň-

mi byl Sandro Unique, v kategorii pětiletých zvítězila 
Hot Love AZ a v soutěži koní narozených v roce 2011 
vyhrála Sunshine 3. 

 Tři české dvojice se probojovaly 10. září 
do rozeskakování v Grand Prix při CSI2*-
-W v Pezinku (SVK). Aleš Opatrný s Bal-

guerem soutěž nakonec vyhrál, navíc bral 2. místo 
s VDL Fakirem. Ondřej Zvára a Chaccolan dokončili 
celkově pátí.  

 Úspěšný výjezd na CEI do Topolčianek 
(SVK) mají za sebou čeští vytrvalci. Sou-
těže proběhly ve dnech 1. až 3. 9. Tereza 

Kopecká se Santanou vyhrála CEI1* na 80 km a Petr 
Jadlovský zvítězil v sedle klisny Rachel 4 v CEI2* na 
2 x 70 km. 

 Areál v  Brně Panské líše hostil během 
posledního srpnového víkendu finále 
mezinárodního drezurního seriálu Do-

nau Bohemia Trophy. Nejvyšší vypsanou obtížnost 
vIM-1 ovládl Michal Knoflíček v  sedle Dowera se 
známkou 70,500 %. 

 Letošní skoková Champions Tour vyvrcholi-
la od 1. do 3. 9. v Hradištku u Sadské. V hlav-
ní sérii, v takzvaném Top Ten Cupu, zajela 

nejlépe finálový parkur Tereza Mücková v sedle hřeb-
ce Control Me Karsit a dojela si tak pro titul šampio-
na roku 2017.

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

Zvára s Cento Lanem, který překonal par-
kur do 160 cm s  jedinou chybou. Dvojice 
byla nejúspěšnější i v hodnocení jednotliv-
ců, postup do finále pro TOP25 jí unikl těs-
ně o  jednu příčku. Mistrem Evropy se stal 
domácí jezdec Peder Fredricson na H&M 
All In, stříbro získal Harrie Smolders (NED) 
s Emeraldem a bronz si odvezl Cian O´Con-
nor (IRL) s hřebcem Good Luck. Irům se da-
řilo v týmovém klání. Vybojovali zlato před 
druhým Švédskem a třetím Švýcarskem. 



Český reprezentant Jiří Nesvačil junior se 
zúčastnil ve dnech 25. až 27. srpna mistrovství 
Evropy čtyřspřeží, které se konalo v Göteborgu 
(SWE) a dokončil jej na výborném 11. místě. Po-
několikáté v letošní sezoně se blýskl zdařilou 
jízdou mezi kužely, kterou zvládl bez shoze-
ní míčku i bez penalizace za překročení času. 
V samostatném hodnocení byl jeho výkon ve 
velmi silné konkurenci evropské špičky pátý 
nejlepší. Mistrovský titul získal IJsbrand Char-
don (NED), druhý skončil Edouard Simonet 
(BEL) a bronz vybojoval Christoph Sandmann 
(GER). Týmové zlato obhájili jezdci Nizozemí, 
druhou příčku obsadilo družstvo Německa 
a na třetím místě dokončili Belgičané. 

Opava hostila od 24. do 27. srpna osmé 
kolo Českého skokového poháru. Vítězem Vel-
ké ceny se stal Jan Chýle, který s hřebcem Cool 
Paradise vyhrál v  letošní sezoně hlavní sou-
těž už podruhé. O dva týdny později se kona-
la Velká cena Frenštátu, jež kvůli rekonstrukci 
domovského kolbiště hostovala v  olomouc-
kém Equine Sport Centru. Vrchol mítinku ovlá-
dl Zdeněk Žíla s Dominkou B. Dvojice si letos 
připsala v  rámci seriálu vítězný hattrick. Žíla 
se tím také katapultoval do vedení žebříčku. 
Druhé místo před hořovickým fi nálovým mí-
tinkem zaujal Jiří Skřivan a prozatímní TOP4 
doplnili Jan Štětina a Barbora Tomanová. 

Od 7. do 10. září se v  Martinicích konal 
2. ročník Czech Equestrian Masters. Jedním 
z hlavních lákadel programu bylo fi nále Čes-
kého drezurního poháru, které se ve všech 
kategoriích jelo na tři kola. V Novice Cupu 
zvítězila Jana Taboříková (Janne 1), Junior 
Trophy ovládla Eva Vavříková (Belle-Ennie). 
Sérii Challenge Cup vyhrála Ida Jančářová 
(Fürst Romantico) a  nejtěžší Top Ten Cup 
získala Tereza Hábová (Djazz F). Hlavní par-
kurovou Diamond Tour vyhrál Václav Nágr, 
který s D.Amelusinou jako jediný nechybo-
val ani v jednom ze dvou kol. V atraktivním 
derby s terénními skoky nenašla přemožite-
le Michaela Refková na Rawal HF.

Mistrovství ČR 2017 v reiningu hostily Koz-
lovice (9. – 10. září). Zlato v kategorii Mládež 
získala Klára Řeháčková (Sauli Jay Happy), 
druhá skončila Martina Lissová (Jimmy Storm 
Runner) a bronz vybojovala Radka Pavero-
vá s DP Commandanut. Soutěž skupiny Juni-
or ovládl Lukáš Brůček (Wimpy Secret Snap), 
který získal i bronz s koněm TS Lady Pistol. 
Druhé místo obsadil Jonáš Bujnoch s Merce-
des Rooster. Mezi amatéry dominoval Pavel 
Slabík (Smart Whizzy) před Markétou Šteye-
rovou (Smart Shine Witch) a Janou Bujnocho-
vou (LV Bueno Gonna Dun). Mistrem ČR v se-
niorech se stal Lukáš Brůček s Top Sail Pop. 
Druhý dojel Marian Štíhel (SK Whizchic) před 
Jonášem Bujnochem (DP Commandanut).

Seriál Zlatá podkova, jenž spojuje soutě-
že spřežení a všestrannosti, zažil letos už 52. 
ročník. Po čtrnácti kvalifi kačních kolech do-
spěl do fi nále, které se konalo 24. – 27. srp-
na v Humpolci. Ve všestrannosti si v nejvyšší 
úrovni CSN2* pojmenované po celém seriálu 
pro vítězství dojela Eliška Orctová s Bonusem. 
Stříbrnou podkovu ovládla Veronika Příhodo-
vá na Expresso-EV. Ve vozatajských soutěžích 
se radoval Milan Kořínek v kategorii dvojspře-
ží pony. Libor Kurka ovládl soutěž jednospřeží, 
když skončil první i druhý. Vítězem dvojspře-
ží velkých koní a  zároveň nositelem tradič-
ního titulu Mistr opratí se stal Josef Drábek. 
Čtyřspřeží vyhrál Jiří Nesvačil senior.

Říjen bývá tradičně posledním měsícem 
v roce, kdy se konají v České republice ven-
kovní jezdecké závody. Tečku za sérií MČR 
udělá ve dnech 7. a 8. 10. paravoltižní  MČR 
v pražském Braníku. Ve stejný víkend se koná 
v  Olomouci tradiční parkurová Grand Prix 
Jana Kutěje a skákat se bude i v Martinicích 
u Březnice. V sobotu 7. října navíc proběhne 
v Praze na Gabrielce Pražské skokové derby. 
O týden později zamíří skokané mj. do Zdu-
chovic. Ve dnech 13. a  14. října hostí Kolesa 
podzimní vytrvalost. Rozlučková všestrannost 
je naplánována na 27. až 29. října do Pardubic. 

Tereza Hábová. Foto Tomáš Holcbecher

Jiří Nesvačil junior. Foto Tomáš Holcbecher / ČJF

Zdeněk Žíla. Foto Kateřina Návojová

Eliška Orctová. Foto Stanislav Pitela

Jiří Nesvačil senior. Foto Gabriela Pilařová

Lukáš Brůček. Foto Josef Malinovský

52. ročník Zlaté podkovy 
zná své vítěze 

Český skokový pohár má 
za sebou devět kol

Český drezurní pohár 
vyvrcholil při CEM Martinice

Jiří Nesvačil junior úspěšný 
na ME čtyřspřeží

Venkovní jezdecká sezona 
2017 se chýlí ke konci

V Kozlovicích se rozhodovalo 
o mistrech v reiningu
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