
Venkovní jezdecká sezona 2017 je za námi a sportovní dění se přesunulo na krytá 
kolbiště. I když podzimní část halové sezony nebývá příliš rušná, domácích závodů 
během listopadu v kalendáři oproti loňsku přibylo. Více jich bude i v zimních mě-
sících na začátku příštího roku. Termínová listina pro rok 2018 se v těchto dnech 
dokončuje, stejně jako my finišujeme přípravu stolního Jezdeckého kalendáře, 
který vyjde 1. prosince a jeho tištěný náklad bude opět 10.000 kusů. K dispozici 
bude ZDARMA na řadě výdejních míst. Více najdete na www.jezdeckykalendar.cz!
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Klus vyhrál podruhé v kariéře 
Český skokový pohár

Voltižní mistrovství ČR  
v Tlumačově  
s převahou juniorů

Poslední kvalifikační kolo Českého sko-
kového poháru 2017 spojené s  finále 
hostily od 21. do 24. září středočeské 

Hořovice. Pro vítězství si nakonec dojel Ma-
rek Klus, který tento extraligový seriál vyhrál 
ve své kariéře už podruhé. 

Sobota 23. září nabídla v  Hořovicích po-
slední Velkou cenu. Přemožitele v ní nenašla 
Barbora Tomanová se Sorceress, jež si tím za-
jistila 1. místo v bodování poháru a účast ve 
velkém finále pro TOP4, kam o  den později 
nastoupila s Clintonem. Jejími soupeři se sta-

Výraznou převahu při mistrovství České 
republiky 2017 ve voltiži, které hostil  
23. – 24. září Tlumačov, měli účastníci  

v juniorském věku. 
V soutěžích pro seniory se představila pou-

ze Weronika Zelinková (Aladin) v kategorii žen 
a cvičenci TJ voltiž Tlumačov (Condor) v kate-
gorii skupin. Juniorskou soutěž dvojic ovládlo 
duo Králíková – Rejnková (Landar), mezi sku-
pinami zvítězili podle očekávání jezdci z JK vol-
tiž Albertovec (Patriot). Mistryní ČR mezi žena-
mi v kategorii junior B se stala Adéla Kotolová 
(Landar) a  zlato v  silné konkurenci juniorek 
skupiny A vybojovala Tereza Czyžová (Aladin), 
která za své výkony dostala vůbec nejvyšší 
průměrné hodnocení napříč všemi soutěžemi 
šampionátu, a to 7,674 bodu. 

 V Lanakenu (BEL) proběhlo 21. – 24. 9. za 
účasti pěti českých jezdců tradiční MS 
mladých koní v parkurovém skákání. Nej-

lépe z Čechů si vedl Jan Malý, který se s pětiletým 
hřebcem jménem Candino Des Etains dostal až do 
finále.  

 Josef Hrouda a Martin Gössl reprezento-
vali ČR na MS dvojspřeží ve slovinské Li-
pici (21. – 24. 9.). Lépe z našich jezdců si 

vedl Martin Gössl, který dokončil na 29. místě. Josef 
Hrouda byl devětapadesátý. Mistrem světa se stal 
Martin Holle (HUN).

 TJ Orion Praha hostil 7. - 8. 10. MČR v pa-
ravoltiži. Tituly si odvezli: Johana Brodská 
(ZO), Tereza Chmelařová (LH), Hana Ši-

mečková (MHŽ), Štěpán Švarc (MHM), Veronika Písa-
říková (TH1), Sebastian Lodin (TH2), dvojice Písaříko-
vá-Švarc a skupina JK Počin.  

Mistři z JK voltiž Albertovec. Foto Petr Videnka

Marek Klus se podruhé raduje z vítězství v ČSP. Foto Kateřina Návojová

 V Olomouci se 6. – 8. 10. konala skoková 
GP Jana Kutěje. Dvoukolovou kategorii L** 
ovládla Lenka Vachutková s Dárkem. S** 

vyhrál Kamil Papoušek v sedle Flyinga, který nena-
šel přemožitele ani v nejvyšší úrovni ST**, v níž sed-
lal Centisima. 

 Petr Veselovský se s  Velesem zúčastnil 
21. – 24. 9. CICO3* Waregem (BEL), soutěž 
však pro zranění nedokončil. CICO bylo 

zároveň předposledním kolem Poháru národů, který 
vyvrcholil o dva týdny později v Boekelu (NED). Sérii 
2017 vyhrál tým Německa. 

 Česká ekipa vyrazila na mezinárodní vytr-
valecké závody CEI do slovenských Topol-
čianek (29. 9. – 1. 10.). Nejlepšího výsledku 

z českých reprezentantů dosáhl Petr Jadlovský, kte-
rý v sedle Rachel 4 dojel třetí v CEI1*, tedy v soutě-
ži na 80 km.  

 Anna Kellnerová se ve dnech 1. – 15. 10. 
zúčastnila CSI2* v Olivě (ESP) a předved-
la tam skvělé výkony. Připsala si 2. místo 

s Classicem (145 cm), s I´m Special VH vyhrála stočty-
řicítku. Účast uzavřela s koněm Calcourt Falklund 15. 
místem v Grand Prix.  

 Úspěšný výjezd na CDI do Fótu (HUN  
22. – 24. 9.) má za sebou česká drezur-
ní reprezentace. Alexandra Hanáčková 

s Well Done se blýskla vítězstvím v juniorském küru, 
Hana Vášáryová dojela s Filipou druhá v IM-1 kür, tře-
tí byl Michal Knoflíček (Dower).  

 Dvě tradiční podzimní derby přinesl čes-
ký kalendář závodů. V  Tachově se 30. 9. 
radoval z  vítězství Švýcar Othmar Staehli 

s koněm Shes A. O týden později v Praze na Gabrielce 
nenašel přemožitele Jan Chýle v sedle Valencie 4, který 
byl navíc druhý s Adularem. 

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

li: Jiří Skřivan (Flying Star), Jan Štětina (Verdi-S) 
a Marek Klus (Sabelius). Nejlépe se v soutěži 
se střídáním koní dařilo Markovi Klusovi, kte-
rý nasbíral pouze 6 trestných bodů ze všech 
čtyř jízd. Za ním se seřadili Jan Štětina, Jiří Skři-
van a Barbora Tomanová. Ta ovšem nemuse-
la smutnit, vyhrála totiž se Scarface finále túry 
U25. Finále Amateur Tour ovládla Hana Dasty-
chová s  Fatimou a  nejlepší v  rámci vrcho-
lu Czech Junior Cupu byly Valentýna Kuková 
(Shadow) ve skupině od 12 do 15 let a Lucie 
Kumarová (Contactus) v kategorii 16 až 18 let. 



Devatenáct koní se sešlo v neděli 8. října 
na staru letošního ročníku nejtěžšího konti-
nentálního dostihu Velké pardubické stee-
plechase. Tentokrát se museli kvůli dešti po-
prat s  velmi těžkým terénem. Favoritem byl 
loňský vítěz Charme Look, kterého však nako-
nec Marek Stromský v závěru kvůli únavě za-
držel. Cílem po strhujícím fi niši, v němž doslo-
va vyfoukl vítězství francouzskému zástupci 
Urgentu de Gregainerovi s  žokejem Felixem 
de Gilesem, proletěl hnědák No Time To Lose 
s Janem Kratochvílem. Z vítězství se tak v roli 
trenéra radoval Josef Váňa. Třetí za Francou-
zem dojela jediná klisna ve startovním poli 
Delight My Fire s Niklasem Lovénem v sedle. 

Skokový Pohár národů 2017 vyvrcholil na 
přelomu září a října v Barceloně. Do fi nále tý-
mové soutěže prošlo sítem kvalifi kací 15 zemí. 
Pátek 29. září přinesl takzvaný Challenge Cup, 
pro družstva, která ve Španělsku neprošla čtvr-
tečním 1. kolem do fi nále pro TOP8. Z vítězství 
se radovali jezdci Spojených arabských emirá-
tů. Překvapivě až za nimi dojeli Irové, Italové 
či Britové. O den později přišla hlavní soutěž. 
Nejlepší osmička v ní změřila síly a vítězství si 
s 1 trestným bodem ze všech jízd připsali Nizo-
zemci. Druhé místo obsadilo družstvo USA před 
třetími Belgičany. Individuální Grand Prix v ne-
děli ovládl Pieter Devos (BEL) na Claire Z.

Sérii Světového poháru v parkurovém ská-
kání Západoevropské ligy FEI otvírá tradič-
ně CSI5*-W v Oslu. Letošní termín připadl na 
12. – 15. října a podle očekávání se do nor-
ské metropole sjela evropská i  mimoevrop-
ská špička. První Grand Prix v rámci Světové-
ho poháru vybojoval Němec Daniel Deusser 
s  koněm Cornet. Druhé místo obsadil Kevin 
Staut (FRA) na For Joy van´t Zorgvliet a  třetí 
dojela Edwina Tops-Alexander (AUS) s Califor-
niou. Seriál během zimních měsíců postup-
ně navštíví Helsinky, Veronu, Lyon, Stuttgart, 
Madrid, La Coruňu, Londýn, Mechelen, Lipsko, 
Curych, Bordeaux a Göteborg. Finále se ode-
hraje v Paříži v polovině dubna příštího roku. 

Humpolec se stal 30. září a  1. října ději-
štěm mistrovství ČR koní chladnokrevných 
plemen v kombinovaných soutěžích. Závodi-
lo se v jednospřeží a dvojspřeží. Koně a jejich 
kočí se museli popasovat s třemi zkouškami: 
formanskou jízdou, ovladatelností s  kládou 
a  těžkým tahem. Kategorii jednospřeží po 
součtu třech dílčích výsledků vyhrál Jan Bliz-
ňák se Švarnou. Mezi páry rovněž dominoval 
Jan Blizňák, který ke Švarné do dvojspřeží do-
plnil klisnu Tajfunku. Samostatné hodnoce-
ní nejatraktivnější disciplíny – těžkého tahu 
ovládli Pavol Kitaš s Ostermannem, jenž utá-
hl 1900 kg po celé délce vytyčené trati a Ma-
rian Fizek s Lordem a Buntkem, kteří dovezli 
do cíle 3300 kg. 

Parkurový seriál Global Champions Tour 
i týmová Global Champions League se chýlí ke 
konci. Předposlední kolo se odehrálo v Římě 
21. – 24. září.  Z jezdců Berlin Lions se před-
stavili Gerco Schröder, Anna Kellnerová a Max 
Kühner. Poslední dva jmenovaní reprezento-
vali Berlínské lvy v GCL. Ve dvou kolech na-
sbírali 22 tr. b., což stačilo na 7. místo. Vyhráli 
členové Hamburg Diamonds, kteří vedou bo-
dování ligy. Do Grand Prix se probojoval Max 
Kühner (Chardonnay 79) a  dojel sedmnáctý. 
Vítězkou se stala Švédka Evelina Tovek na Cas-
tello 194. Druhý skončil Harrie Smolders (NED) 
na Don VHP Z, jenž si tak zajistil nejvyšší příč-
ku v žebříčku GCT a titul letošního šampiona.

Podzimní část halové sezony se naplno 
rozjela. Z domácích pořadatelů vypsali halo-
vé závody během listopadu např. v  Nových 
Zámcích, ve Zduchovicích či v Herouticích, kde 
proběhne fi nále seriálů Pony liga, Pony extrali-
ga a Teenager. Lákavá je pro fanoušky jezdectví 
zahraniční nabídka velkých halových akcí zařa-
zených do Světového poháru. Ty v italské Ve-
roně letos probíhají již koncem října, následo-
vat po nich budou parkurové mítinky v Lyonu, 
Stuttgartu a Madridu, přičemž Lyon a Stuttgart 
zahrnují i SP v drezuře. Ve Stutgartu navíc začí-
ná SP čtyřspřeží a v Madridu SP ve voltiži.

Daniel Deusser a Cornet. Foto Mette Sattrup / FEI

Taxis při 127. VP s ČP. Foto Ivan Krjeza

Vítězný tým Nizozemí. FEI/Libby Law Photography

Evelina Tovek. Foto Stefano Grasso/LGCT

Max Kühner. Foto David Horváth / CET

Jan Blizňák. Foto Michaela Šindelářová

Předposlední kolo GCT 
a GCL 2017 hostil Řím

Finále skokového Poháru 
národů pro Nizozemí

V Oslu odstartoval parkurový 
Světový pohár 2017/2018

No Time To Lose vítězem 
127. Velké pardubické 

Listopadové dění pod 
střechami jezdeckých hal

Jan Blizňák ovládl se svými 
koňmi MČR chladnokrevníků
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