
Dva měsíce po úspěšném spuštění nového webu www.jezdeckainzerce.cz jsme 
představili novou generaci „vlajkové lodi“ naší mediální skupiny, kterou je zpra-
vodajský portál www.jezdci.cz. Změna vizuálu souvisí s rozsáhlými úpravami, díky 
nimž se stránky přizpůsobují zařízení, na kterém jsou prohlíženy. Do konce roku 
přejde na responzivní zobrazení také internetová televize EquiTV.cz. Následující dny 
a týdny však pro nás budou především ve znamení distribuce stolního Jezdeckého 
kalendáře 2018. Seznam distribučních míst najdete na www.jezdeckykalendar.cz!
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Harrie Smolders hvězdou 
Global Champions Tour 2017

Výběry hřebců 
k plemenitbě do PK ČT a CS

Nizozemec Harrie Smolders se stal hlav-
ní hvězdou letošní série Longines Glo-
bal Champions Tour. Již před finálovým 

mítinkem, který se konal v  Dauhá (QAT) od  
9. do 11. listopadu, si zajistil dostatek bodů 
na to, aby se stal šampionem roku 2017. 

Pozornost se tak při posledním kole 
soustředila na boj o  pomyslné stříbro 
a bronz. S odstupem třech příček za vítě-
zem Grand Prix, jímž se stal domácí Ba-
ssem Hassan Mohammed (Gundur), dojel 
Maikel van der Vleuten (NED) na VDL Gro-
ep Verdi a získal tak v celkovém hodnocení 

Podzimní měsíce patří tradičně chova-
telským akcím. Mj. proběhly  výběry do 
plemenitby v  rámci českého i  sloven-

ského teplokrevníka.  
Svaz chovatelů českého teplokrevníka po-

řádal předvýběr mladých a  výběr starších 
hřebců v Herouticích (10. – 11. listopadu). Cel-
kem se komisařům představili dva starší a se-
dmnáct dvouletých hřebců, z nichž se nejvíce 
komisařům líbil z Německa importovaný Ca-
sual po vynikajícím Casallovi, jenž byl done-
dávna aktivní v nejvyšším světovém parkuro-
vém sportu. O  týden později se v Mněticích 
konal výběr do plemenitby v  rámci sloven-
ského teplokrevníka. Předvedeno bylo pět 
starších a šestnáct mladších, tedy dvouletých 
hřebců, z nichž získal nejvyšší hodnocení hně-
dák Bannany po otci 1859 Quintero´s Cassiny. 
Jeho chovatelem je Luboš Kozák ml.

 Oficiální udílení výročních cen České jez-
decké federace včetně vyhlášení jezdců 
a koní roku 2017 ve všech sdružených dis-

ciplínách proběhne v sobotu 27. ledna v prostorách 
Národního domu na Vinohradech. Předprodej vstu-
penek začíná koncem listopadu.

 Při skokových závodech Světového pohá-
ru v Lešně (POL) se během prvního listo-
padového víkendu představili čeští jezd-

ci. Z vítězství ve finále Medium Tour se radoval Kamil 
Papoušek (Nadal Z), který v rozeskakování porazil sil-
nou evropskou konkurenci.

 Dvě české dvojice se zúčastnily MS mla-
dých koní ve všestrannosti v Lion d´Ange-
res (19. – 22. 10.). Pavel Březina s klisnou 

Cona Cia dojel na 32. místě. Historického úspěchu 
dosáhl Miroslav Trunda s Shutterflyke, který obsadil 
konečnou 8. příčku. 

Casual. Foto Josef Malinovský

Šampion LGCT 2017 Harrie Smolders s koněm Don VHP Z. Foto Stefano Grasso/LGCT

 Marek Klus si hřebcem Sabeliem dojel při 
CSI2* v polských Michalowicích (20. – 22. 10.)  
pro vítězství v soutěži Gold Tour. Divákům 

se představil také Aleš Opatrný, který s  VDL Faki-
rem obsadil pěkné 8. místo ve vrcholu mítinku, tedy  
v Grand Prix Michalowic. 

 Vydařené výkony předváděla Eva Vavříko-
vá s Belle Ennie na CDI v polském Zakr-
zowě (27. – 29. 10.). V  rundě pro juniory 

zaznamenala v silné konkurenci jednou čtvrté a dva-
krát třetí místo. Za volnou jízdu obdržela od rozhod-
čích vysokou známku 71,542 %. 

 Emma de Moussac absolvovala od  
24. 10. do 5. 11. túru závodů CSI v Olivě 
(ESP). S valachem Brighton Bay dosáhla 

mimo jiné na 2. místo v CSIYH. Její sestra Charlotte se 
blýskla s Julesem Vernem čistým výkonem v soutěži 
Longines Ranking do 145 cm. 

 Ve dnech 25. – 29. 10. odstartovala v Pau 
(FRA) série závodů ve všestrannosti FEI 
Classics 2017/2018. První CCI4* vyhrála 

Gwendolen Fer na Romantic Love z Francie. O tři týd-
ny později se jelo o další body v Adelaide (AUS), kde 
zvítězil Clarke Johnstone s Balmoral Senastion.   

 Výbornou pozici ve světovém žebříčku 
jezdců vytrvalosti si v sezoně 2017 vybu-
doval český reprezentant Petr Jadlovský. 

Po aktualizaci bodování k poslednímu říjnovému dni 
drží 25. příčku. Celkem je v bodování zahrnuto bez-
mála 3400 jezdců z celého světa.  

 Dvě třetí místa si odvezla česká repre-
zentantka Zuzana Zelinková z  CSI3* Op-
glabbeek (BEL), kde závodila od 9. do 12. 11. 

Obě bronzové příčky zaznamenala v sedle klisny Evity 
R a v obou případech to bylo na parkuru s překážka-
mi do 140 cm. 

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

série druhé místo. Na pozici číslo tři odsu-
nul Itala Alberta Zorziho. V Kataru se roz-
hodovalo rovněž o  vítězném celku v  rám-
ci Global Champions League. Poslední kolo 
vyhrálo duo Bertram Allen (IRL) a Alberto 
Zorzi (ITA) v barvách Valkenswaard United, 
které však nejvyšší příčku v celkovém hod-
nocení série atakovalo neúspěšně. Koneč-
ný počet bodů jim stačil na druhé místo. 
Zvítězili členové Hamburg Diamonds, jimž 
k  triumfu opět významně pomohl Harrie 
Smolders. Pomyslný bronz v celosezonním 
bodování brali jezdci celku Mexico Amigos. 



Středočeské Heroutice hostily (18. – 19. lis-
topadu) 15. ročník fi nále Pony ligy a Pony ex-
traligy. V případě Pony ligy postoupilo do dvou-
kolového fi nále jedenáct dvojic. Čtyři z  nich 
překonaly obě části čistě, a tak rozhodlo roze-
skakování. V něm si pro vítězství dojel Štěpán 
Filip s koněm Bam 2. Mimořádné výkony před-
vedla čtveřice jezdců ve fi nále extraligy, v němž 
dochází po vzoru mistrovství světa ke střídání 
koní. Poprvé v historii došlo k situaci, že ani je-
den z jezdců s žádným z koní nechyboval. Roz-
hodoval tak součet časů. O  pouhých 8 setin 
sekundy zvítězila Karolína Liďáková před stří-
brným Viktorem Skuteckým. Třetí dojela Jana 
Táboříková a čtvrtá skončila Klára Hlaváčková.

Ve Stuttgartu (GER) odstartoval ve dnech 
17. – 18. listopadu halový vozatajský Světový po-
hár, který je určený pro TOP10, tedy deset nej-
výše postavených jezdců čtyřspřeží na žebříč-
ku FEI po venkovní části sezony. V prvním kole 
prokázal své kvality dlouhodobý lídr celosvě-
tového bodování Australan Boyd Exell. Ten se 
svým spřežením zvítězil v obou částech stutt-
gartského mítinku. Druhý dojel IJsbrand Char-
don (NED) a třetí Chester Weber (USA). Světový 
pohár bude pokračovat přes dalších šest kol ve 
Stockholmu, Budapešti, Ženevě, Londýně, Me-
chelenu a Lipsku až k fi nále, které hostí v úno-
ru Bordeaux. 

Tři závody má za sebou série Světového po-
háru v drezuře Západoevropské ligy FEI. První 
kolo hostil 18. – 22. října Herning (DEN) a v obou 
úlohách, tedy Grand Prix i Grand Prix Freesty-
le, dominovala domácí dvojice Cathrine Dufour 
a Atterupgaards Cassidy. World Cup pokračoval 
o dva týdny později v Lyonu (FRA). Tam kralo-
vala Němka Isabell Werth v sedle Emilia, která 
nenašla přemožitele ani v jedné z uvedených 
úloh. Do třetice se závodilo o body do žebříčku 
při CDI-W Stuttgart (GER) ve dnech 17. a 18. lis-
topadu. Závod zcela ovládli domácí jezdci. Obě 
úlohy GP vyhrála Isabell Werth s  Weihegold 
OLD, jež za freestyle dostala 87,575 %. 

Skvělá zpráva obletěla jezdecký svět. Příš-
tí ročník série Global Champions League vy-
vrcholí v prosinci při Play Offs v rámci CSI5* 
v Praze. Praha se objeví také nově v názvu 
týmu, za nějž budou závodit Češi Anna Kel-
lnerová a Aleš Opatrný. Ti se poprvé prezen-
tovali v  sezoně 2017 v barvách Berlin Lions 
a nechyběli ani při fi nálovém kole v Dauhá 
(9. – 11. listopadu), kde se Aleš Opatrný s Fa-
kirem probojoval do Grand Prix, v níž dojel 
jednadvacátý. V týmové soutěži zajistila Anna 
Kellnerová (Classic) a Belgičanka Cindy van 
der Straten-Marie (Balance) Berlínským lvům 
13. místo. V  celkovém hodnocení ročníku 
skončilo družstvo na 16. příčce. 

Pět závodů bodovaných do Světového po-
háru Západoevropské ligy FEI ve skákání zná 
zatím své vítěze. Po zahajovacím mítinku 
v norském Oslu, kde bral první body Němec 
Daniel Deusser, pokračovala série 19. – 22. říj-
na v Helsinkách (FIN). Tam se z vítězství v hlav-
ní soutěži radoval Jur Vrieling z Belgie s koněm 
VDL Glasgow. O  týden později při Fieracava-
lli ve Veroně (ITA) triumfoval Nizozemec Mai-
kel van der Vleuten v sedle hřebce VDL Groep 
Verdiho. Následovaly závody ve francouzském 
Lyonu, kde bodoval domácí Simon Delestre 
na Hermes Ryan. V polovině listopadu hostil 
páté kolo Stuttgart (GER) a přemožitele tam 
při Grand Prix World Cup nenašel Steve Guer-
dat (SUI) na Hannah. 

Mezi největší evropské, ale i světové jezdec-
ké události patří Fieracavalli v italské Veroně. Za 
čtyři dny navštívilo 119. ročník tohoto veletrhu, 
výstavy a mezinárodních závodů v mnoha jez-
deckých disciplínách přes 160 tisíc návštěvníků 
ze 63 zemí světa. Vidět mohli více než 3000 koní 
zastupujících 60 plemen, kteří byli prezentováni 
ve více než 200 programových ukázkách či sou-
těžích. Přímo v areálu muselo být vybudováno 
zhruba 700 boxů pro ustájení koní, kteří na Fie-
racavalli strávili více dní. Ozdobou celé Fieraca-
valli byla večerní koňská show Gala d´Oro, v níž 
mj. účinkoval i létající Francouz Lorenzo.

Isabell Werth. Foto Cara Grimshaw / FEI

Finalisté Pony extraligy 2017. Foto Josef Malinoský

Boyd Exell. Foto Stefan Lafrentz

Steve Guerdat ve Veroně. Foto Josef Malinovský

Létající Francouz Lorenzo. Foto Josef Malinovský

Anna Kellnerová. Foto David Horváth / CET

Parkurový Světový pohár 
2017/2018 v plném proudu

První kolo vozatajského 
Světového poháru pro Exella

Odstartoval západoevropský 
Světový pohár v drezuře

Finále Pony extraligy 2017 
s mimořádnými výkony Fenomenální Fieracavalli 

ve Veroně

Berlin Lions se v roce 2018 
změní na Prague Lions
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