
Hned na začátku jezdecké sezony 2018 máme za sebou několik premiér! V uply-
nulých dnech poprvé český tým Prague Lions vybojoval vítězství v Global Cham-
pions League. V Královicích u Slaného se premiérově uskutečnily mezinárodní 
závody v paradrezuře a výstaviště PVA Expo Praha v Letňanech uspořádalo prv-
ně veletrh For Horse. Pevně doufáme, že nic z výše uvedeného nebylo zároveň 
naposledy. Svoji derniéru si naopak v Lysé odbyl Jezdecký festival, o němž pí-
šeme v tomto čísle. Jak se však říká, kde něco končí, vždy něco nového začíná!
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Fantastické vítězství  
Prague Lions v Miami 

V Lysé vyvrcholil Zimní 
jezdecký pohár ČJF

Seriál prestižních parkurových závodů 
Global Champions má za sebou tepr-
ve dva mítinky a  tým Prague Lions, 

jehož členy jsou čeští jezdci Anna Kell- 
nerová a Aleš Opatrný, se již představil ve 
skvělém světle. 

Zahajovací kolo hostilo Mexico City (22. – 
24. března). Týmovou soutěž Global Cham-
pions League tam ovládli Irové Denis Lynch 
a  Michael Duffy z  Miami Celtics. Vítězem 
Grand Prix se stal Scott Brash (GBR) s Ur-
sulou a  zajistil si tak účast v  premiérové 
Super Grand Prix v  prosinci v  Praze. Dal-

Zimní jezdecký pohár ve skáká-
ní i  spřežení vyvrcholil během Jez-
deckého festivalu v Lysé nad Labem  

(21. – 25. března). 
Premiéru skokové Pony túry vyhrála Pet-

ra Pařenicová, v Malé túře se z vítězství ra-
dovala Denisa Vegrichtová a nejvyšší katego-
rii ve skákání ovládl Jan Štětina. JS Schneider 
se stala nejúspěšnější stájí seriálu. K  par-
kurům nesmíme opomenout výsledek z  vr-
cholu mítinku, tedy z Grand Prix CET, kterou 
vyhrála Tereza Mücková na Control Me Karsit. 
Ve vozatajských soutěžích vybojoval celko-
vé prvenství v kategorii jednospřeží Dominik 
Brumovský. Jako lídr dvojspřeží i  čtyřspřeží 
prošel seriálem Petr Vlašic a v Lysé vše ko-
runoval triumfem. Jeho domovská stáj Ranč 
Ladná nasbírala nejvíce bodů v  hodnocení 
klubů – takzvané Zimní jezdecké lize.

 Češi úspěšně reprezentovali na CSI Linz 
(13. – 15. 4.). Jmenujme 1. místo Valentiny 
Kukové (Spotlight) v soutěži dětí CSICh do 

120 cm nebo bronz Elišky Hasnedlové na Ryania D´A-
mour v juniorské GP. Aleš Opatrný (Clintgold) přidal 
osmé místo v GP CSI2*.  

 Skvěle se prezentovaly mladé české dre-
zurní jezdkyně při závodech CDI v  Za-
krzowě (POL 13. – 15. 4.). Nejlepší výko-

ny předváděla Eva Vavříková v juniorské rundě. V té 
vyhrála všechny tři vypsané úlohy včetně GP, kterou 
absolvovala s Belle Ennie.   

 Český reprezentant Aleš Opatrný si při-
psal další úspěch na mezinárodních zá-
vodech kategorie CSI2*. S koněm VDL Fa-

kir si dojel po rozeskakování pro výborné 2. místo 
v Grand Prix v italské Cervii (25. 3.). Překážky parkuru 
dosahovaly výšky do 145 cm. 

Petr Vlašic. Foto Kateřina Návojová

Anna Kellnerová s Classicem. Foto Josef Malinovský

 Kreuth (GER) hostil ve dnech 13. – 15. 4. 
mezinárodní závody ve všestrannosti. 
V kategorii CIC1* se dařilo českému jezd-

ci Miloslavovi Příhodovi s  koněm Ferreolus Lat. Po 
výborných výkonech v drezuře a bezchybném krosu 
i parkuru dokončil na 3. příčce.

 Početná česká výprava se zúčastnila par-
kurových závodů CSN v rakouském Ebre-
ichsdorfu (30. 3. – 1. 4.) Nejlepším výsled-

kem se mohl pochlubit Marek Klus, který v sedle Al 
Cambera dojel první v Grand Prix s překážkami do 
140 cm. Jiří Hruška s Oridou M byl čtvrtý.  

 Česká voltižní reprezentace zamířila na CVI 
do Portogruara (ITA 29. 3. – 1. 4.). Jan Hablo-
vič byl s Aladinem druhý v mužské soutěži  

seniorů (6,903). Dařilo se rovněž Tereze Czyžové v soutěži 
juniorek CVI2*, v níž cvičila také s Aladinem. 

 Dvě tuzemské dvojice nastoupily ve Wr. 
Neustadt (AUT 30. 3. – 2. 4.) do drezurních 
soutěží na mezinárodním CDI. Z vydaře-

ných výkonů jmenujme 5. místo Terezy Hábové (Ja-
mes Bond) v IM-B a 10. místo Pavly Rubíčkové (Xan-
gain) v GP.

 V Hradištku u Sadské odstartovala letoš-
ní skoková série Champions Tour (7. – 8. 
4.). Hlavní soutěž Top Ten Cupu ovládl Ka-

mil Papoušek. Na parkuru do 135 cm vyhrál s koněm 
Loki a s Agatou van Grasshopper byl druhý. Třetí do-
jel Miloslav Příhoda na Clear Jolie.

 Robert Pokorný obsadil s koněm Floor vý-
borné 4. místo na závodech kategorie CIC1* 
ve Strzegomi (POL 6. – 8. 4.). K  výsledku 

mu pomohl bezchybný kros i parkur. V téže soutěži se 
do elitní desítky probojoval Miroslav Trunda na koni 
Shutterflyke.

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

ším zastavením na okruhu bylo o dva týd-
ny později Miami. Čeští fanoušci se díky vý-
borným výkonům Anny Kellnerové (Classic) 
a Gerca Schrödera (Glock´s London) dočka-
li senzační výhry Prague Lions v GCL. V prů-
běžném bodování družstev jsou před Praž-
skými lvy jen jezdci Valkenswaard United. 
Velkou cenu v Miami ovládla Edwina Tops-
-Alexander (AUS) v sedle Californie a sta-
la se tak druhou účastnicí pražské Super 
Grand Prix. Na čele žebříčku Global Cham-
pions Tour je Scott Brash před Pietrem De-
vosem (BEL) a Edwinou Tops-Alexander. 



V Paříži proběhlo ve dnech 12. – 15. dub-
na fi nále Světového poháru 2017/2018 v par-
kurovém skákání. Jako obhájce titulu do Fran-
cie dorazil Mclain Ward (USA). Tomu se sice 
podruhé za sebou zvítězit nepodařilo, skončil 
čtvrtý, i tak však Američané výrazně dominova-
li. Celkovou vítězkou se stala Elizabeth Madden 
(USA), která v sedle Breitlinga LS vedla od první 
soutěže. Druhé místo obsadil její krajan Devin 
Ryan s koněm Eddie Blue a až třetí místo získal 
lídr průběžného bodování nejsilnější ligy Švéd 
Henrik von Eckermann s klisnou Toveks Mary 
Lou. Celkem tak měly USA v TOP5 tři reprezen-
tanty. Elitní pětici uzavřel mladý belgický jez-
dec Olivier Philippaerts (Legend of Love).

Jezdkyně Isabell Werth (GER) dokázala po-
čtvrté v kariéře zvítězit ve fi nále drezurního 
Světového poháru. To se konalo ve dnech 
13. a 14. dubna v Paříži a cesta Werth k titu-
lu nebyla snadná. První úlohu Grand Prix vy-
hrála Laura Graves (USA) s Verdadem (81,413 
%) a  Němka v  sedle Weihegold byla dru-
há s  rozdílem více než 3 %. Ve volných jíz-
dách Grand Prix Freestyle si však již vítězství 
nenechala vzít. Od rozhodčích dostala přes 
90,5 %! Druhé místo obsadila Laura Graves, 
která atakovala hranici 90 %. Bronz vybojo-
vala další Němka Jessica von Bredow-Wern-
dl na Unee BB, která si vyjela 83,725 %. Werth 
si tak k výhře z Göteborgu (1992), Las Vegas 
(2007) a Omahy (2017) přidala další triumf.

V Královicích u Slaného se ve dnech 14. – 
15. dubna odehrály mezinárodní závody CPEDI. 
Mezinárodní paradrezura se do Česka vrátila 
po devíti letech a pozvání přijali zkušení jezd-
ci nejen z Evropy. Ve skupině I zvítězila ve free-
stylu Sara Morganti (ITA) na Ferdinand di Fon-
te Abeti. Druhá byla Češka Anastasja Vištalová 
s Dominique (69,794 %). V gradu II se sešla vel-
mi silná konkurence. Svou třídu potvrdil Pepo 
Puch (AUT), který se Sailor´s Blue získal bezmá-
la 77 %. Grade III ovládl Steffen Zeibig (GER) na 
Feel Good, ve čtyřce zvítězila Erica Barozzi (ITA) 
se Zizifo Interagro a  ve skupině IV startovala 
pouze dvojice Alfonsina Maldonado a  World 
Champion (URU, 71,190 %).

Od 12. do 15. dubna se v areálu PVA EXPO 
Praha uskutečnil první ročník veletrhu For 
Horse, který byl v souběhu jarních veletrhů 
pro celou rodinu For Pets, For Kids a  Aktiv 
55+. Koňskou část návštěvníci mohli navští-
vit v hale 5, kde organizátoři připravili prostor 
pro vystavovatele na ploše 2500 m2. V druhé 
polovině haly 5 probíhal na kolbišti o rozmě-
rech 40 x 20 metrů pestrý doprovodný pro-
gram za účasti celé řady plemen koní. Ti byli 
předváděni na ruce, pod sedlem i  v  zápře-
ži. Velkou pozornosti přitahovali fríští koně, 
Pura Raza Espaňola, minihorse, fjordští koně 
či zástupci státní i městské jízdní policie. 

Jezdecký festival v Lysé nad Labem nabízí 
každoročně vedle fi nále parkurové a voza-
tajské zimní túry také soutěže v estetických 
disciplínách, tedy v drezuře a ve voltiži. Těm 
patřil celodenní program v sobotu 24. břez-
na. Dopoledne se představili jezdci drezury. 
Úlohu SG ovládla Anna Mikolášová (Colet), 
v soutěži vJ vyhrála Andrea Bauerová na Sir 
Silvano a první v IM-1 byla Anna Reinberge-
rová se Special Coloured. V GP se předsta-
vila jedna dvojice, Vanda Bělinová a Conelly. 
Výborným výkonem ve voltiži se blýskla ju-
niorka Tereza Czyžová (Aladin), která vyhrá-
la svou kategorii se známkou 7,707. Nejvyšší 
hodnocení závodů získala juniorská skupina 
z Albertovce s Patriotem-NF (7,975).

Během pátého měsíce roku 2018 pro-
běhnou jediné mezinárodní závody, a  to 
v reiningu. Konat se budou 4. 5. v Kozlovi-
cích na Frýdeckomístecku. Český skokový 
pohár čekají v květnu tři zastávky v Brně (5. 
a 6. 5.), v Ostravě (18. – 20. 5.) a v Hradišt-
ku (24. – 27. 5.). Zlatá podkova proběhne 5. 
a 6. 5. v Semicích (spřežení), dále v Těšán-
kách a ve Dvorečku (všestrannost). V termí-
nu 19. a  20. 5. pak pokračuje v  Těšánkách 
(spřežení) a v Borové u Českého Krumlova 
(všestrannost). Borová hostí 26. a 27. 5. i Ná-
rodní drezurní pohár ČJF 2018.
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Voltižní skupina z Albertovce. Foto Kateřina Návojová

Zástupce Pura Raza Espaňola. Foto Josef Malinovský

Festival v Lysé nabídl také 
estetické disciplíny

Werth počtvrté vítězkou 
Světového poháru

Královice hostily 
mezinárodní paradrezuru

Američané ovládli Světový 
pohár v parkurech

Květen plný seriálových 
soutěží

For Horse poprvé na 
výstavišti v Praze Letňanech
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