
V  červnu tohoto roku slavili pořadatelé dvou jezdeckých mítinků jubilejní  
20. ročník. Podvacáté se konala nejen parkurová Velká cena Litomyšle zařazená 
do Českého skokového poháru, ale také mezinárodní drezurní závody v Brně na 
Panské líše. Ty jsou již tradičně součástí Světového poháru FEI a letos se jich zú-
častnil rekordní počet 120 koní z 15 zemí. První pětiletku pro změnu uzavírá par-
kurový Světový pohár v Olomouci, z něhož vám opět nabízíme speciální zpravo-
daje. Najdete je na našem webu www.jezdeckyzpravodaj.cz.
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Brno hostilo tradiční 
Světový pohár v drezuře

Čeští voltižéři sbírali 
úspěchy na CVI Frenštát

Ve dnech 15. – 17. června se v Brně Pan-
ské líše konaly drezurní závody CDI, 
které jsou započítávané do bodová-

ní Světového poháru. Letos přilákaly znovu 
silnou konkurenci. 

Vrcholem CDI-W byla volná sestava 
Grand Prix, kterou se známkou 74,125 % 
ovládla portugalská dvojice Maria Caeta-
no a  Coroado. Jediná česká jezdkyně na 
startu Petra Minářová dostala s Dumontem 
známku 65,950 % a dojela osmá. V nejtěž-
ší úloze velké rundy CDI3* GP Special do-
minovala Ulrike Prunthaller z Rakouska na 

Frenštát pod Radhoštěm hostil ve dnech 
1. – 3. června tradiční mezinárodní závo-
dy CVI, kam přicestovali účastníci z de-

víti zemí světa.  
Českým voltižérům se na domácí půdě 

dařilo na výbornou, když obsadili nejvyš-
ší příčky hned v několika kategoriích. Tere-
za Czyžová ovládla dvouhvězdovou soutěž 
juniorek. Cvičila s  Aladinem pod vedením 
Ondřeje Svobody a dostala vysokou znám-
ku v hodnotě 7,679. Stejný kůň a lonžér po-
mohli k  výhře juniorské skupině z  TJ Slo-
van Frenštát. V CVI3* v kategorii žen brala 
1. místo Kateřina Kocurová (Patriot NF – 
Andrea Videnková) a  mezi muži nenašel 
přemožitele Jan Hablovič (Kuzma – Libuše 
Hablovičová). Jediná skupina, a to z JK vol-
tiž Albertovec, závodila v třívězdové soutě-
ži a získala za svůj výkon více než 7,5 bodu. 

 Početná výprava českých parkurových 
jezdců se ve dnech 31. 5. – 3. 6. účastnila 
mezinárodních závodů CSI2* v maďarské 

Babolně. Řadu skvělých výkonů, které tam Češi po-
dávali, korunoval Jiří Hruška s Oridou-M vítězstvím 
v hlavní soutěži Grand Prix.  

 Radek Nesvačil se zúčastnil během dru-
hého červnového víkendu špičkové ob-
sazených vozatajských závodů CAI3* 

v německém Lähdenu. V silné konkurenci dokončil 
se svým čtyřspřežím na 15. místě. Vítězem se stal Józ-
sef Dobrovitz senior (HUN).   

 Ve dnech 7. – 10. 6. se ve Wiener Neusta-
dtu konaly parkurové závody CSI. Do Ra-
kouska se vypravila také česká ekipa. Da-

řilo se hlavně Kamilovi Papouškovi, který po 2. místě 
v páteční Big Tour s Lokim, vyhrál Grand Prix s klis-
nou Agatou Van Grasshopper. 

Kateřina Kocurová na Patriotovi. Foto Petr Videnka

Maria Caetano a Coroado. Foto Stanislav Pitela

 Česká jezdkyně Šárka Votavová absolvo-
vala s  hřebcem Teddy Ready v  němec-
kém Wahldorf-Liepe (8. – 10. 6.) meziná-

rodní závody ve všestrannosti CCI1*. Celkově brala 22. 
příčku, když se jí vydařila zejména bezchybný terén-
ní jízda. 

 V italské Palmanově se ve dnech 1. – 3. 
června odehrály vozatajské závody CAI. 
V  českých barvách tam s  Florianem 

v soutěži jednospřeží závodil Ota Bareš. V celkovém 
hodnocení obsadil 8. místo. Nejlepší výkon zazna-
menal v maratonu, v němž byl sedmý.  

 České jezdkyně se představily CDI v Achleite-
nu v Rakousku (8. – 10. 6.). Juniorka Eva Vavří-
ková s Belle Ennie si vyjela 4. místo v týmové 

úloze. Hana Vášáryová byla rovněž čtvrtá v IM-A v rámci 
CDI4*, a to v sedle Filipy. S Davidem du Plessis-Belliere 
dojela v CDIYH druhá.  

 Česká reprezentantka Emma de Mou-
ssac vyhrála v sedle Divy v neděli 10. 6. 
Grand Prix CSI4* v Poznani (POL). K tomu-

to skvělému úspěchu přidala další z Češek Sára Vin-
grálková s Celanou Z 1. místo v parkuru s překážka-
mi do 140 cm.  

 V Soltu (HUN) se ve dnech 8. – 10. 6. kona-
ly závody CEI ve vytrvalosti. Soutěž na 120 
km dokončil Petr Jadlovský (Naomi Dako-

ta) pátý, šestá dojela Lucie Krejčová (Lamia). V CEI1* 
obsadila Anna Bustová (Zoja) 3. příčku a Lucie Šká-
bová (Tabur) skončila šestá. 

 Ve dnech 15. – 17. 6. se početná česká eki-
pa účastnila vozatajského CAI v  Altenfel-
denu (AUT). Jiří Nesvačil senior obsadil se 

čtyřspřežím 3. místo. Ve dvojspřeží zajel nejlépe Jan Ne-
svačil (12. m.), Jan Exnar byl patnáctý v singlech a Vít 
Vlašic vyhrál soutěž pony. 

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

Bartlgut´s  Quebec (71,595 %). Češka Pav-
la Rubíčková s Xangaiem obsadila 9. mís-
to (65,042 %). Výborně se prezentovala ju-
niorka Eva Vavříková. V  CDIJ vyhrála první 
soutěž, ve freestylu skončila s Belle Ennie 
druhá (70,958 %). V kategorii mladých jezd-
ců se nejvíce dařilo Alexandře Hanáčkové 
na Well Done. Ve finálovém küru byla čtvrtá 
se známkou 67,125 %. Mezi dětmi dokončila 
na 2. místě Tereza Matoušková s Coelenh-
age´s Las Vegas a v pony túře byla Julie Se-
kaninová s Donem Johnsonem osmá. 



Celkem čtyřikrát už letos závodily týmy za-
řazené v  seriálu Poháru národů ve skákání 
o body do tabulky nejsilnější evropské Divize 
1. V La Baule (FRA) zvítězili 20. května Brazilci, 
kteří patří do jiné skupiny, a tak brali nejvyš-
ší počet bodů Nizozemci. O dva týdny pozdě-
ji ovládli Nations Cup při CSIO St. Gallen (SUI) 
jezdci Francie. Ve dnech 14. – 17. června se zá-
vodilo v Sopotech (POL). Tam se z vítězství v tý-
mové soutěži radovala Belgie. Průběžné pořadí 
však vedou Švýcaři. V soutěžích pro jednotlivce 
v Polsku závodili i Ondřej Zvára a Zuzana Zelin-
ková, která Calerim absolvovala v prvním dni 
čistou stopadesátku. V Grand Prix do 160 cm 
pak stejná dvojice jednou chybovala. 

Český skokový pohár má za sebou již pět 
kol. Po závodech v Martinicích, Brně a Ostra-
vě přišlo na řadu Hradištko u Sadské a s ním 
Velká cena Prahy. Ta se jela v neděli 27. květ-
na a  její vítězkou se stala Tereza Mücková, 
která v ČSP vyhrála vůbec poprvé v kariéře. 
Triumfu dosáhla v sedle hřebce Control Me 
Karsit. O dva týdny později nenašel přemoži-
tele ve Velké ceně Litomyšle Matěj Kotalík se 
Sir Sidem. Ten rovněž okusil pohárové vítěz-
ství poprvé. Do vedení bodování se posunul 
Jan Chýle, který jak v Hradištku, tak v Litomy-
šli dojel druhý. Z nejvyšší příčky odsunul na 
2. místo Marka Kluse. V TOP4 jsou ještě Tereza 
Mücková a Ondřej Pospíšil. 

Ve dnech 1. – 3. června se v Brně Panské líše 
konalo páté kolo Zlaté podkovy ve všestran-
nosti. V hlavní soutěži zvítězila dvojice Veroni-
ka Příhodová a  Expresso-EV. Druhou nejvyš-
ší obtížnost ovládla Vladimíra Pechanová na 
Riva Riva. V termínu 15. – 17. června se závodilo 
v Lošticích, kde se v nejvyšší obtížnosti blýskla 
vítězstvím dvojice Radim Toman a Easy Jump. 
Ve Stříbrné podkově vyhrál Jakub Hlávka na 
koni Farha-K. Vozatajská Zlatá podkova se jela 
v Mimoni (9. – 10. června) a byla velmi kvalitně 
obsazena. V soutěži singlů se radoval Jiří Koníř, 
ve dvojspřeží zvítězil s velkými koňmi Jaroslav 
Pavel a s poníky Michal Kořínek. Královskou ka-
tegorii ovládl Jiří Nesvačil junior.

Poděbrady hostily skokový Spring Junior 
Cup určený dětem, juniorům a mladým jezd-
cům. Program vyvrcholil v  neděli 3. června. 
V S** pro děti a juniory zvítězil Daniel Pospěch 
na Non Stop Nova Equi a ve stočtyřicítce pro 
juniory a mladé jezdce vyhrál Alexandr Baral-
di s Elamé. Reprezentační trenér Tjärk Nagel na 
základě výkonů jezdců určil účastníky červen-
cového mistrovství Evropy. Zúčastní se Maria-
na Michlíčková, Petra Pařenicová, Valentýna Ku-
ková, Anna Helebrantová a Eliška Hasnedlová 
v kategorii dětí, Sára Vingrálková, Sofi e Najma-
nová, Tereza Svobodová, František Stružinský 
a Michaela Rodová za juniory a Alexandr Ba-
raldi a Václav Nágr v soutěži mladých jezdců. 

Osm kol má za sebou Global Champions 
League a  tým Prague Lions je v  žebříčku 
průběžně devátý. V St. Tropez (FRA) obsadi-
li v sobotu 2. června jeho jezdci Anna Kel-
lnerová a Niels Bruynseels 14. místo. O tý-
den později se skákalo v Cannes a Pražští 
lvi Aleš Opatrný a  Niel Bruynseels sahali 
po úvodní soutěži po vítězství. Po druhém 
kole obsadili nakonec výbornou 5. příčku. 
V Cascais (POR 16. 6.) skončili Aleš Opatrný 
a Gerco Schröder na 15. místě. Pořadí týmů 
vedou London Knights. V Grand Prix těch-
to třech kol Global Champions Tour trium-
fovali Ben Maher (GBR), Peder Fredricson 
(SWE) a Nicola Philippaerts (BEL). V čele ta-
bulky je Edwina Tops-Alexander (AUS). 

Výčet červencových mistrovství ČR začíná 
6. až 8. 7. voltiž v Albertovci. O dva týdny později 
následuje pardubický šampionát ve všestran-
nosti a ve stejný víkend proběhne i MČR spře-
žení v  Semicích. Na konci měsíce můžeme 
sledovat ve Zduchovicích boj mladých jezdců 
a seniorů o mistrovské medaile v parkurech. 
První půlka července bude ve skocích patřit 
ČSP. Ten se nejprve koná v Hořovicích a týden 
poté v Olomouci. Na Zlatou podkovu můžete 
vyrazit do Vrchovan (30. 6. až 2. 7, všestrannost) 
nebo do Pardubic (7. a 8. 7., spřežení). 

Jan Chýle. Foto Kateřina Návojová

Veronika Příhodová. Foto Stanislav Pitela

Yuri Mansur (BRA). Foto Thomas Reiner / FEI

Aleš Opatrný. Foto David Horváth / CET

Peder Fredricson. Foto Stefano Grasso / LGCT

Dětští adepti pro ME. Foto Josef Malinovský

Prague Lions jsou v polovině 
sezony GCL devátí

Žebříček Českého skokového 
poháru s novým lídrem

Zlatá podkova 2018 
je v plném proudu

Švýcaři ve vedení série 
parkurového Poháru národů 

Červencová MČR a další 
sportovní vrcholy

Výběrové závody Spring 
Junior Cup v Poděbradech 
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