
Tak nám končí halová sezona 2017/2018. Zimní jezdecký pohár již popáté ve 
dnech 21. až 25. března zakončuje Jezdecký festival na výstavišti v Lysé nad La-
bem a snad každý se nyní těší na venkovní závody za krásného slunečného po-
časí. Jistě však nebudeme daleko od pravdy, když zároveň dodáme, že většina mi-
lovníků koní a jezdeckého sportu se už teď těší i na prosinec, kdy do pražské O2 
areny zavítá premiérově Global Champions Prague PlayOffs. Vždyť o takové akci 
se nám v České republice donedávna ani nezdálo. Čeká nás rušných 9 měsíců!
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V Praze se představili jezdci 
týmu GCL Prague Lions 

Série Global Champions 
2018 čítá sedmnáct 
závodů

Pražská O2 arena hostila 12. března tisko-
vou konferenci za přítomnosti jezdec-
kých hvězd. Při příležitosti příprav pro-

sincového mítinku Global Champions Prague 
PlayOffs se při ní představili členové druž-
stva Prague Lions. 

Pražští lvi se zapojí v sezoně 2018 do pres-
tižní série Global Champions League (GCL). Ta 
vyvrcholí v Praze, kde se od 13. do 16. pro-
since uskuteční finále pro 16 nejlepších cel-
ků. Po celou sezonu budou „bojovat jako lvi“ 
o body nejen dva Češi Anna Kellnerová a Aleš 
Opatrný. Doplní je dvojnásobný olympij-

C elkem 17 zastavení čeká špičkové par-
kurové dvojice v rámci Global Champi-
ons 2018. 

Tato světová série je známá tím, že spo-
juje hvězdný sport a zajímavá místa tří kon-
tinentů. Vedle tradičních závodišť, která vy-
rostou v Mexico City, na pláži Miami Beach, 
v přístavu v Monaku nebo ve stínu Eiffelovy 
veže v Paříži se letos rozroste seznam o pří-
mořské letovisko St. Tropez. A k velké radosti 
českých fanoušků bude GCL premiérově vr-
cholit v Praze. V GCL závodí týmy sestavené 
z  jezdců různých národností i  věkových ka-
tegorií, které sbírají během sezony body do 
žebříčku. Podobně je tomu v Longines Glo-
bal Champions Tour, která existuje už 13 let 
a účastníci jsou v ní hodnocení individuálně. 
Její finále se koná v listopadu v Dauhá (KAT) 
a vítězové dílčích kol se navíc utkají v praž-
ské Super Grand Prix. Kalendář najdete na  
www.globalchampionstour.com.

 Aleš Opatrný se zúčastnil finále SP Cen-
trální evropské ligy ve Varšavě. Díky  
2. místu v Big Tour v pátek 2. 3. i dobrému 

výkonu v nedělní Grand Prix skončil v bodování ligy 
druhý. Kvalifikoval se tak do finále v Paříži, kam však 
kvůli odletu na GCL v Šanghaji nepojede. 

 Výborně se prezentovaly mladé drezurní 
jezdkyně na CDN Zakrzow (POL 9. – 11. 3.). 
Eva Vavříková s  Belle Ennie zaznamena-

la v průběhu závodů dvě vítězství v juniorských úlo-
hách. Eliška Skřivanová na Farewell v nich obsadila 
druhé resp. třetí místo.   

 Pařížská hala Grand Palais hostila ve 
dnech 16. – 18. 3. prestižní závody CSI5* 
Paris Saut Hermes, v němž se představily 

nejlepší dvojice světa. Nedělní Grand Prix s překáž-
kami do 160 cm vyhrál v rozeskakování domácí Si-
mon Delestre na Hermes Ryan. 

Niels Bruynseels. Foto Stefano Grasso/LGCT

Gerco Schröder, Niels Bruynseels, Anna Kellnerová, Aleš Opatrný a Holger Wulschner. Foto archiv Prague PlayOffs

 Yamamah Endurance Cup, což je vytrva-
lecká soutěž na 120 km určená pro klisny, 
absolvovala 14. 3. v Dubaji (UAE) Táňa Ter-

berová s vypůjčenou klisnou Valarií TE. V silné kon-
kurenci více než dvou set dalších dvojic dokončila na 
skvělém sedmadvacátém místě. 

 Do parkurové série Rolex Grand Slam 
vstoupil premiérově závod Dutch Masters 
v  s´Hertogenbosch (NED). Soutěž Grand 

Prix s překážkami do 160 cm byla na programu 11. 3. 
a v rozeskakování nenašel přemožitele Niels Bruyn-
seels (BEL) na Gancia de Muze.  

 Dvojici Hana Vášáryová a Filipa se dařilo na 
drezurních závodech CDN v  Ebreichsdorfu 
(AUT 2. - 4. 3.). Za výkon v úloze FEI Interme-

diate A dostala známku 65,741 %, což stačilo na čtvrtou 
příčku. Stejnou pozici vybojovala v soutěži mladých koní 
s Winstonem.  

 Kateřina Cox startovala na CDI3* Keysone 
(GBR 16. – 18. 3.). V sobotní soutěži Inter-
mediaite I získala s Ajornem 63,118 %. Vý-

sledek jí zajistil start v nedělním küru, kam se pro-
bojovala elitní patnáctka jezdců. V  něm obdržela 
známku 66,950 %. 

 Česká ekipa se ve dnech 15. – 18. 3. zú-
častnila závodů CSI3* v Arezzu (ITA). Daři-
lo se zejména Zuzaně Zelinkové. V sobot-

ním programu vybojovala s Kleiner Lordem 4. místo 
ve stočtyřicítce, o den později byla Calerim v roze-
skakování GP (150 cm) devátá.

 Početná výprava se účastnila od 16. do 18. 3. 
závodů CSI v Cervii (ITA). Dařilo se tam mla-
dým i zkušeným jezdcům. Valentina Kuková 

zaznamenala několik prvenství v CSI1*. Aleš Opatrný vy-
hrál s Idariem nedělní parkur CSI2*do 130 cm.

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

ský medailista Gerco Schröder (NED), jezdec 
z TOP20 světového žebříčku Niels Bruynseels 
(BEL) a německý matador Holger Wulschner. 
O2 arena zažije díky Prague PlayOffs vyřazo-
vací soutěž týmů s  největšími parkurovými 
hvězdami. Navíc se tam pojede i další novin-
ka – Super Grand Prix určená pro vítěze jed-
notlivých Velkých cen celého ročníku Longi-
nes Global Champions Tour 2018. Vstupenky 
na jeden z nejlépe dotovaných sportovních 
mítinků světa je možné zakoupit od 26. břez-
na v síti Ticketportal.cz již za 490 Kč! Více na-
jdete na webu www.pragueplayoffs.com.



Základní kola halového drezurního Světo-
vého poháru 2017/2018 jsou minulostí. Posled-
ní kvalifi kační mítink hostil od 8. do 11. března 
s´Hertogenbosch (NED). Obě úlohy při něm vy-
hrála Němka Isabell Werth v sedle Emilia. Za 
freestyle dostala od rozhodčích 87,405 %. Stej-
ná dvojice závodila i o dva týdny dříve, když se 
pohárové body rozdávaly v Göteborgu (SWE). 
Tam se ovšem musela v obou soutěžích spo-
kojit s druhou příčkou. Vítězkou se v Grand Prix 
i Grand Prix Kür stala vycházející hvězda z Dán-
ska Catherine Dufour na Atterupgaards Cassi-
dy. Její volnou sestavu ocenil sbor rozhodčích 
známkou 88,200 %. Finále série se bude konat 
ve dnech 10. až 15. dubna v Paříži. 

Pětkrát soutěžili v  letošní halové sezo-
ně parkuroví jezdci o body do tabulky Zimní-
ho jezdeckého poháru ČJF. V premiérové túře 
pro děti na ponících dominovala Petra Paře-
nicová, jež s dvěma výhrami po základní části 
vedla žebříček. S nepatrným odstupem za ní 
byla Natálie Veberová, třetí příčku pak drže-
la Kristýna Kalibánová. Předfi nálové hodnoce-
ní obou túr pro velké koně ovládl Jan Štětina. 
V Malé túře do 115 cm vedl s náskokem před 
Terezou Mückovou a  Denisou Vegrichtovou. 
V nejvyšší sérii do 125 cm byla za lídrem druhá 
Jennie Kaasová a na třetím místě se držel vítěz 
zahajovacího mítinku Václav Studnička. 

Zimní jezdecký pohár spřežení zažil v sezo-
ně 2018 pět základních kol. V bodování klubo-
vé ligy si po jejich skončení nejlépe stáli jezd-
ci Ranče Ladná. V jednospřeží byla ve vedení 
jeho členka Michaela Lesáková, jež vyhrála ve 
Slatiňanech a Tlumačově. O první příčku se s ní 
dělil Dominik Brumovský s vítězstvími v Brně 
a Královicích. V soutěžích dvojspřeží a čtyřspře-
ží dominoval pohárovému žebříčku Petr Vlašic 
rovněž z Ladné. V párech vyhrál dokonce čtyři 
z pěti kol. Na druhém místě mu s nevelkým od-
stupem v obou túrách sekundoval Josef Hrou-
da. Průběžně třetí ve všech kategoriích byl před 
fi nále konaném 26. března při Jezdeckém festi-
valu v Lysé nad Labem Milan Domes.

Vejer de la Frontera (ESP) hostí každoroč-
ně od února do března sérii mezinárodních 
skokových závodů Sunshine Tour. Té se pra-
videlně účastní také čeští jezdci. Letos strá-
vily nejvíce času na Pyrenejském poloostrově 
Anna Kellnerová a Emma de Moussac. Z mno-
ha výborných výkonů obou jezdkyň jmenujme 
ty nejlepší. Anna Kellnerová se v sedle Classi-
ca bezchybnou stopadesátkou kvalifi kovala 
v sobotu 3. března do Grand Prix, která se jela 
o den později. Její překážky dosahovaly 155 cm 
a česká dvojice v ní zaznamenala jedinou chy-
bu. Emma de Moussac rovněž zářila. Skvělé-
ho šestého místa dosáhla v pondělí 12. března 
s Divou v rozeskakování Velké ceny s výškou 
překážek do 155 cm. 

Švédský jezdec Henrik von Eckermann 
s klisnou Mary Lou získal prvenství v posled-
ním kole Světového poháru Západoevropské 
ligy FEI v  parkurovém skákání. To se konalo 
v neděli 25. února v Göteborgu a von Ecker-
mann si tím před domácím publikem zajistil 
vítězství v bodování žebříčku po základní čás-
ti. Dařilo se mu totiž i v průběhu sezony v Hel-
sinkách (FIN), Lyonu (FRA) a Mechelenu (BEL). 
Na druhé průběžné příčce je Francouz Kevin 
Staut a třetí místo drží německá hvězda Mar-
cus Ehning. Do fi nále, které se bude konat 
v Paříži (10. – 15. dubna) postupuje z nejsilněj-
ší světové ligy osmnáct nejlepších účastníků, 
k nimž se přidají další fi nalisté z jiných lig. 

Duben je letos mimořádně bohatý na 
mezinárodní jezdecké závody konané v Čes-
ké republice. Již od 13. do 15. dne v  tomto 
měsíci proběhnou vůbec první mezinárodní 
paradrezurní závody v Královicích u Slaného. 
Nadcházející týden bude ve znamení tradič-
ního Rudolfova poháru (CAI3*) v Kladrubech 
nad Labem a  série mezinárodních mítinků 
pokračuje 26. až 29. dubna ve Zduchovicích 
u Kamýku nad Vltavou skokovými soutěžemi 
CSIO dětí (vč. pony), juniorů a mladých jezd-
ců. V té době bude mít za sebou první mítink 
i Český skokový pohár. Ten začíná 19. až 22. 
dubna v Martinicích. Ve stejnou dobu zahájí 
sezonu také Zlatá podkova ve všestrannosti. 
Dějištěm úvodního klání budou Pardubice.
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Von Eckermann v čele 
skokového Světového poháru

Základní část skokového 
ZJP pro Jana Štětinu

Ranč Ladná úspěšný ve 
vozatajském Zimním poháru

Finále drezurního 
Světového poháru v dubnu

V dubnu na domácí seriály 
i mezinárodní závody

Parkurová Sunshine Tour 
2018 s českou účastí 
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