
Zimní část jezdecké sezony 2018 je v plném proudu. Jejím vrcholem se stane už 
pátým rokem Jezdecký festival na výstavišti v Lysé nad Labem, který pořádá naše 
společnost EQUINET společně s JK Jezdci.cz a VLL. V rámci této akce se uskuteční 
od 21. do 25. března 36 soutěží a řada dalších jezdeckých ukázek. Již tradičně bě-
hem festivalu vychází i Jezdecký katalog – tištěný průvodce jezdeckou sezonou. 
Letos jej navíc obdrží jako bezplatnou přílohu předplatitelé dvou koňských perio-
dik – Koně & hříbata a Svět koní. Najdete ho poté i na webu. Těšte se!
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Vlašic v čele Zimního 
Jezdeckého poháru spřežení 

Zimní Jezdecký pohár  
ve skákání je  
v plném proudu

S eriál Zimního Jezdeckého poháru Čes-
ké jezdecké federace ve vozatajských 
soutěžích má v  letošním roce za se-

bou tři kola. Lídrem průběžného bodování 
dokonce ve dvou túrách je Petr Vlašic, který  
ve všech třech závodech výrazně bodoval. 

Vozatajská část série ZJP ČJF odstartovala 
27. ledna v Hradištku u Sadské. Kategorii jed-
nospřeží tam ovládl Aleš Klička. Ve dvojspřeží 
kraloval Petr Vlašic, jenž vyhrál rovněž soutěž 
čtyřek. O dva týdny později hostily pohárové 
klání východočeské Slatiňany. Nejvyšší počet 
bodů v  singlech si připsala Michaela Lesá-
ková, a v párech i čtyřspřeží to byl opět Petr 

V  sobotu 3. února se v  Královicích 
u Slaného odehrál první závod Zimní-
ho Jezdeckého poháru ČJF ve skákání. 

Letos jsou vypsané dvě tradiční túry, Vel-
ká a Malá, vedle který nabídla pravidla ještě 
jednu novinku. Tou je pohárová série pro děti 
na pony. V Královicích tuto premiérou sou-
těž vyhrála Petra Pařenicová (Maximus). Ma-
lou túru L* ovládla Petra Pešková na Patricks 
Hill a v hlavní soutěži S* zvítězil Václav Stud-
nička s Elis. O dva týdny později se skákalo 
při druhém kole v  Hradištku. Nejvyšší příč-
ku mezi dětmi na pony vybojovala Karolína 
Prušáková (Viki). V Malé túře se dařilo Tereze 
Mückové (Le Bo Jangles Karsit) a S* s finále 
vyhrál Jan Štětina s Guusem S. Žebříček pony 
vede Petra Pařenicová, v obou túrách pro vel-
ké koně je v čele Jan Štětina. Hodnocení klu-
bů dominuje JK Mělník. 

 Ve dnech 9. – 11. 2. absolvovala česká eki-
pa úspěšný výjezd na CSI2* do Kreuthu 
(GER). Aleš Opatrný s Crookem vyhrál fi-

nále Medium Tour s výškou do 140 cm a Ondřej Zvá-
ra v sedle Quimera M dokončil bez chyb Grand Prix 
s překážkami do 145 cm. 

 Dvě české jezdkyně Hana Vášáryo-
vá a  Vanda Bělinová se představily na 
národních drezurních závodech CDN 

v Ebreichsdorfu (AUT, 9. – 11. 2.). Dařilo se především 
Haně Vášáryové, která zajela s klisnou Filipou pátou 
nejlépe hodnocenou úlohu Intermediate B. 

 V  Hong Kongu se odehrál ve dnech  
9. – 11. 2. mítink CSI5* zařazený do Lon-
gines Masters, kde se soutěží o  Grand 

Slam, do nějž patří ještě CSI5* Paříž a CSI5* New York. 
Vrchol závodů Grand Prix do 160 cm ovládl Patrice 
Delveau (FRA) v sedle koně Aquila HDC. 

Jan Štětina. Foto Josef Malinovský

Petr Vlašic při závodech ve Slatiňanech. Foto Josef Malinovský

 Česká jezdkyně Eva Vavříková zazname-
nala skvělý výsledek na národních zá-
vodech CDN v  rakouském Weikersdorfu  

(18. 2.). V sedle Belle Ennie získala 70,000 % za juni-
orskou úlohu FEI a v soutěži zvítězila. Navíc s koněm 
Siracusa dojela třetí. 

 Pozvání na prestižní vytrvalecký závod 
CEI3* President Cup do Dubaje (UAE  
10. 2.) dostala česká reprezentantka Tere-

za Kopecká. Trasu dlouhou 160 km absolvovala s vy-
půjčeným koněm Idaho Dunlop a dojela na 63. místě 
z 270 startujících.  

 V roce 2018 je opět připraven drezurní seri-
ál Donau Bohemia Trophy. První kolo hos-
tí Weikersdorf (AUT, 17. – 18. 3.), následu-

jí Dunajský Klátov (SVK, 14. – 15. 4), Máriakálnok (HUN,  
28. – 29. 4.) a Brno (21. – 22. 7.). Finále se pojede v Dunaj-
ském Klátově (11. – 12. 8.).  

 Výborným šestým místem se blýskla čes-
ká reprezentantka Emma Augier de Mou-
ssac v soutěži Grand Prix na CSI2* Vejer 

de la Frontera. V sedle klisny Divy překonala základní 
parkur s překážkami do 145 cm bez chyb a nezavá-
hala ani v rozeskakování.   

 Tříhvězdových drezurních závodů CDI 
v Le Mans (FRA) se zúčastnila ve dnech  
15. – 18. 2. Pavla Rubíčková. Startova-

la s koňmi Zalentijn Rose a Xangai. Více se jí daři-
lo s druhým jmenovaným, s nímž v nejtěžší soutěž 
Grand Prix Kür dostala od rozhodčích 64,298 %.

 Úspěšný výjezd absolvovali Sára Vingrálko-
vá a Aleš Opatrný na CSI2* do Lublinu (POL 
15. – 18. 2.). Sára Vingrálková zaznamenala 

řadu čistých jízd a umístění v TOP10. Aleš Opatrný se 
s Fakirem probojoval do rozeskakování Grand Prix, kde 
po chybě dojel osmý.

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

Vlašic, kdo nenašel přemožitele. V  neděli  
18. února proběhlo třetí kolo v hale Veterinár-
ní a farmaceutické univerzity v Brně a v jed-
nospřeží se radoval z prvního místa Dominik 
Brumovský. V  párech si tentokrát dojel pro 
nejvyšší bodový příděl Milan Domes a v ka-
tegorii čtyřspřeží znovu dokázal zvítězit Petr 
Vlašic. Ten je v čele žebříčku dvoj i čtyřspře-
ží, v singlech vede Michaela Lesáková. Ved-
le bodování jednotlivců je letos premiérově 
klasifikovaná Zimní Jezdecká liga, což je po-
řadí klubů podle úspěšnosti jejich členů prá-
vě v  pohárových soutěžích. Na průběžném 
první místě je Ranč Ladná. 



Němci potvrzují ve Světovém poháru 
2017/2018, že jsou co do voltiže jednou z nej-
silnějších zemí světa. V kvalifi kacích se často 
dokázali prosadit také reprezentanti Švýcar-
ska. Poslední předfi nálové kolo hostil Offen-
burg (GER, 2. – 4. února). Soutěž žen tam ovlád-
la Kristina Boe (GER), mužskou kategorii vyhrál 
Lukas Heppler (SUI). Ve dvojicích byli nejlepší 
Jolina Ossenberg-Engels a Timo Gerdes (GER). 
O dva týdny dříve v  Lipsku si nejvyšší počet 
bodů do tabulky série připsali Nadja Büttiker 
(SUI) v soutěži žen, Jannik Heiland (GER) v sou-
těži mužů a v Pas-de-deux vyhráli Theresa-So-
phie Bresch a Torben Jacobs (GER). Finále se 
bude konat v Dortmundu od 22. do 25. března.

Osmkrát v kariéře stanul na nejvyšší příč-
ce ve fi nále vozatajského Světového pohá-
ru australský jezdec Boyd Exell. Naposled se 
tak stalo v neděli 4. února v Bordeaux (FRA), 
když ovládl vrchol ročníku 2017/2018. Cestu za 
jedním z jeho triumfů mu však hodně kompli-
koval Švýcar Jerome Voutaz. Ten ukázal o dva 
týdny dříve v Lipsku (19. – 21. ledna), že dokáže 
dlouhodobě nejlepšímu jezdci světa konkuro-
vat, když jej v sedmém a zároveň posledním 
kvalifi kačním kole sezony porazil. V  samot-
ném fi nále v Bordeaux pak skončil za Exellem 
druhý. Třetí příčku obsadil nizozemský repre-
zentant Koos de Ronde, za nímž dojeli jeho 
krajané Bram Chardon a IJsbrand Chardon. 

Stejně jako v parkurovém skákání, spřeže-
ní a voltiži, také v drezuře se jezdí každoroč-
ně halový Světový pohár. Západoevropská liga 
FEI má v ročníku 2017/2018 na programu cel-
kem deset závodů včetně fi nále. Ve dnech 
26. – 27. ledna závodily nejlepší drezurní dvojice 
Evropy o body v Amsterdamu (NED). Obě úlohy 
Grand Prix vyhrála momentálně vedoucí jezd-
kyně světového žebříčku Isabell Werth (GER) 
s Weihegold OLD. Za výkon ve freestylu dostala 
dokonce známku převyšující 88,5 %. O tři týdny 
později ovládla s hodnocením 83,880 % volnou 
sestavu v CDI-W v Neumünsteru další z němec-
kých jezdkyň Helen Langehanenberg na Dam-
sey FRH. Finále série se bude konat od 10. do 
15. dubna v Paříži.

V  sobotu 27. ledna proběhl v  Národním 
domě v Praze na Vinohradech Galavečer České 
jezdecké federace. Ta při něm vyhlásila nejú-
spěšnější jezdce a koně roku 2017. Pro trofeje si 
přišlo na padesát oceněných, jejichž komplet-
ní seznam najdete na internetu. Ve třech olym-
pijských disciplínách získali seniorské tituly 
Jezdců roku Aleš Opatrný (skoky), Tereza Hábo-
vá (drezura) a Miloslav Příhoda (všestrannost). 
Skokovým Koněm roku se stal Cento Lano, 
v drezuře byl oceněn Xangai a ve všestrannos-
ti bělouš Bonus. V závěru programu převzala 
Antonie Pellarová z rukou prezidentky ČJF Olgy 
Plaché Cenu prezidenta ČJF za mimořádný pří-
nos pro rozvoj jezdeckého sportu.

Dvanáct ze třinácti závodů má za sebou 
Světový pohár 2017/2018 v parkurovém skáká-
ní bodovaný do Západoevropské ligy FEI. V ne-
děli 21. ledna zažilo jedno z kol Lipsko (GER), 
kde se stylově rozloučil s kariérou hřebec Ta-
loubet Z. Ten ovládl v sedle s Christianem Ahl-
mannem (GER) právě soutěž Světového pohá-
ru. O týden později se závodilo v Curychu (SUI) 
a  první příčka byla překvapením. Evropskou 
špičku porazila Švédka Stephanie Holmén na 
koni Flip´s Little Sparrow. V sobotu 3. února si 
pro vítězství dojel v Bordeux (FRA) Belgičan Pi-
eter Devos s Espoir. Ve vedení žebříčku nej-
silnější ligy je Kevin Staut (FRA), který tak má 
před blížícím se fi nále, jež hostí v dubnu Paříž, 
roli jednoho z favoritů.  

Seriál halových závodů Zimní Jezdecký po-
hár ČJF je v plném proudu. Jak účastníky voza-
tajské, tak parkurové části čekají ještě tři kola. 
V sobotu a neděli 24. – 25. února můžete jet fan-
dit do Královic u Slaného. První den bude patřit 
skokanům, o den později pojedou o body jezdci 
spřežení. Tento formát obou disciplín v jednom 
víkendu a v jednom areálu si pohárové mítin-
ky udrží i dále. Ve dnech 3. – 4. března se dějiš-
těm dalšího kola stane Zemský hřebčinec v Tlu-
mačově a od 10. do 11. března se role hostitele 
ujme Hradištko. Parkury budou vždy na progra-
mu v sobotu, neděle bude patřit kočárům. Po-
hárové klání vyvrcholí tradičně při fi nále během 
Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem (21. – 25. 
března). Tak si ho nenechte ujít!

Isabell Werth. Foto FEI / Digishots

Kristina Boe. Foto FEI / Impressions

Boyd Exel. Foto Richard Juilliart / FEI

Kevin Staut. Foto Josef Malinovský

Jezdecký festival. Foto Kateřina Návojová

Skokoví jezdci roku. Foto Kateřina Návojová

Kevin Staut lídrem 
skokového Světového poháru

Světový pohár spřežení 
vyhrál poosmé v kariéře Exell

Drezurní World Cup 
2017/2018 spěje k fi nále

Ve voltižním Světovém 
poháru dominují Němci

Zimní pohár spěje 
k Jezdeckému festivalu v LyséČJF ocenila nejlepší 

sportovce roku 2017
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