
Prázdninové měsíce patří v jezdeckém sportu mezi ty nejrušnější. Koná se totiž 
celá řada národních, kontinentálních i světových šampionátů. Celosvětově nej-
větší vrchol sezony letos přijde na řadu od 10. do 23. září, kdy se v americkém 
Tryonu uskuteční Světové jezdecké hry. Chystá se tam i několik českých reprezen-
tantů, byť jich zdaleka nebude tolik, kolik jich jelo v roce 2014 do Normandie. Ne-
jistou účast měla kvůli vysokým nákladům voltižní skupina, ale díky veřejné sbír-
ce se podařilo vybrat potřebný finanční obnos. Díky všem, kteří přispěli!
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J&T BANKA CSI3*-W Olomouc 
s úspěchy českých jezdců

Dětské skokové družstvo 
je šesté nejlepší v Evropě

Olomouc se ve dnech 21. – 24. června 
stala již popáté dějištěm parkuro-
vého Světového poháru J&T BANKA 

CSI3*-W. Stejně jako v  předchozích letech 
byl mezi jezdci o akci velký zájem. K velké 
radosti českých fanoušků se dařilo domá-
cím zástupcům. 

V úvodu mítinku se blýskl dvěma vítěz-
stvími Kamil Papoušek. Vyhrál Silver Tour 
s Lokim a ovládl parkur CSIYH s Great Feelin-
gem. V sobotní Silver Tour triumfoval Ladi-
slav Vachutka v sedle Vanilly Rose. Sára Vin-
grálková na Celaně brala 1. místo v páteční 

Fontainebleau (FRA) se stalo ve dnech  
9. – 15. července dějištěm skokového 
mistrovství Evropy dětí, juniorů a mla-

dých jezdců. 
Český dětský tým (Petra Pařenicová, Va-

lentýna Kuková, Anna Helebrantová a Ma-
riana Michlíčková) skončil šestý v  sou-
těži družstev. Zlato získali Němci před Iry 
a  Belgičany. Mariana Michlíčková na Idee 
VD Achterhoek vybojovala skvělé 7. místo 
ve finále jednotlivců a Anna Helebrantová 
s Epo VD Achterhoek v něm dojela sedm-
náctá. Čeští junioři obsadili v soutěži druž-
stev 18. místo. Z vítězství se radoval celek 
Belgie, stříbro brali Britové a  bronz Irové. 
V  individuálním finále se nikdo z  českých 
zástupců nepředstavil. Mezi mladými jezd-
ci závodil jako jednotlivec Alexander Baral-
di na Elamé a do finále rovněž nepostoupil. 
Týmy ovládli Britové, za nimi skončili Něm-
ci a Dánové. 

 Memoriál Jana Papouška 2018, který se 
konal v Martinicích v neděli 1. 7., vyhrál 
Aleš Opatrný s Clintgoldem. Ve dvoukolo-

vé soutěži do 145 cm porazil v rozeskakování druhou 
Nikolu Bielikovou s Carthinjem a  třetího Jiřího Pa-
pouška v sedle Dukata.  

 Páté kolo vozatajské Zlaté podkovy se 
jelo na pardubickém závodišti (7. – 8. 7.). 
V soutěži dvojspřeží pony zvítězila Moni-

ka Pospíšilová. V  singlech nenašel přemožitele Jiří 
Koníř a kategorii dvojspřeží velkých koní ovládl Vác-
lav Coufalík.   

 Vrchovany hostily sedmý závod Zlaté 
podkovy ve všestrannosti (30. 6. – 1. 7.). 
Nejvyšší příčku v  hlavní soutěži, která 

nese název celého seriálu, obsadila dvojice Robert 
Pokorný a Floor. V soutěži Stříbrné podkovy uspěla 
Barbora Poláková v sedle Rebela 10. 

Mariana Michlíčková. Foto Lukáš Najman

Marek Klus s Carisonem. Foto Josef Malinovský

 Série parkurových Pohárů národů je v pl-
ném proudu. V Divizi 1 vyhráli v nizozem-
ském Rotterdamu (24. 6.) Belgičané, ve 

Falsterbo ve Švédsku (15. 7.) dominovali Nizozemci. 
V čele bodování nejsilnější světové divize je Belgie 
před Švýcarskem a Německem. 

 Jiří Nesvačil junior si dojel v neděli 8. čer-
vence pro vítězství v soutěži čtyřspřeží při 
CAI v Lipici (SLO). Jeho výkon byl suverén-

ní. Vedl od drezurní zkoušky a v parkuru byl také nej-
lepší ze všech. Jeho bratr Radek Nesvačil skončil na 
celkovém 2. místě.   

 Česká dvojice Lucie Krejčová a Lamia 1 se 
účastnila CEI3* v  britském Euston Parku  
(13. 7.). Vytrvalecký závod dokončila na velmi 

pěkném 9. místě. Na zdolání trasy dlouhé 160 km potře-
bovala 9:10:47. Její průměrná rychlost byla 17,43 km/hod.  

 Úspěšnou účast na CSIYH v  rakouském 
Wiener Neustadtu (4. – 8. 7.) má za sebou 
Kamil Papoušek. S koňmi Mister Star VD 

Zandhoeve a Great Feeling vyhrál jednu ze soutěží 
pro šestileté a jedno prvenství si připsal i se sedmi-
letým Lotus Sobral Da Cost.  

 Výborné 4. místo si přivezl český repre-
zentant Miloslav Příhoda ze soutěže 
CCI2*, která se jela ve dnech 29. 6. – 1. 7. 

v polské Strzegomi. V nejvyšších patrech výsledko-
vé listiny se s valachem Ferreolus Lat držel od prv-
ní zkoušky.  

 Česká jezdecká federace zveřejnila nomi-
naci na Světové jezdecké hry 2018. Do Tryo-
nu (USA) vyrazí skokani Emma de Moussac 

a Ondřej Zvára, voltižní skupina z Albertovce, Kateřina 
Kocurová a Jan Hablovič, Jiří Nesvačil jun. a paradrezur-
ní jezdkyně Anastasja Vištalová.  

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

Junior Tour, Tina Šalková na Frascati Van Ter 
Hulst vyhrála soutěž v rámci CSIU25. V juni-
orské Velké ceně dojela první Aleksandra 
Kierznowska (POL) s Diorem, další tři příč-
ky patřily Češkám, a  to Anně Heldové, Lin-
dě Portychové a Sofii Najmanové. Grand Prix 
U25 ovládla Sára Máriás (HUN) na koni Ca-
ntus Clay, druhá dokončila Lucie Strnadlová 
s Carinou. Vrcholem závodů byla Grand Prix 
do 160 cm. V ní zvítězila v rozeskakování Jör-
ne Sprehe (GER) na Stakki´s  Jumper, druhý 
skončil Marek Klus s Carisonem a třetí Ond-
řej Zvára s Quimerem M.



Stejně jako skokový a drezurní šampionát, 
také ME juniorů a mladých jezdců ve všestran-
nosti se konalo ve Fontainebleau (12. – 15. čer-
venec). ČR měla zastoupení v podobě družstva 
v kategorii mladých jezdců. Celek ve sloužení 
Šárka Votavová, Šárka Douchová, Barbora Ka-
mírová a Eliška Orctová skončil na výborném 
7. místě. Mezi jednotlivci si nejlépe vedla Šár-
ka Douchová, která zajela s Arizonou čistý kros 
i parkur a obsadila 23. příčku. Mezi týmy do-
minovali Francouzi, kteří si odvezli zlato v ka-
tegorii juniorů i mladých jezdců. Britové brali 
stříbro v soutěži juniorů, v ME YR byli druzí Ita-
lové. Bronzové medaile si odvezli Němci (juni-
oři) a Švédi (mladí jezdci). 

Fontainebleau (FRA) hostilo ve dnech 9. – 
15. července evropský šampionát dětí, junio-
rů a mladých jezdců v drezuře. Česká republi-
ka měla dvě želízka v ohni mezi mladými jezdci. 
V týmové úloze zajela lepší výkon Anežka Zajíco-
vá se Stasiou EG, která dostala 68,353 %. Alexan-
dra Hanáčková s hřebcem Well Done obdržela 
známku 64,176 %. Úspěšnější v úloze YJ/2018 byla 
Alexandra Hanáčková s hodnocením 65,206 %. 
Anežka Zajícová dostala o jedno procento méně. 
Soutěž družstev YR ovládli Němci, stříbrné me-
daile si odvezli Nizozemci a třetí byli Švédi. V ka-
tegorii dětí i juniorů zvítězilo Nizozemí, Německo 
v obou případech bralo stříbro. Dětský bronz zís-
kala Francie a juniorský Dánsko.

Dvě kola seriálu Českého skokového 
poháru se konala v  sedmém měsíci roku 
2018. Ve dnech 5. – 8. července se závodilo 
v Hořovicích. Velkou cenu s překážkami do 
145 cm tam ovládl Jiří Papoušek, který za-
jel v sedle Dukata VTH bezchybné základ-
ní kolo i fi nále. O týden později se závodilo 
v Equine Sport Centru v Olomouci, kde se 
z vítězství v hlavní soutěži s překážkami do 
145 cm po dvou čistých jízdách radoval Ma-
rek Klus s  Al Camberem. V  čele bodování 
je po sedmi závodech Jan Chýle s 64 body, 
druhý je Marek Klus s  odstupem 7 bodů. 
Třetí je Jan Štětina, jenž má 36 bodů a do 
TOP4 patří také Ondřej Pospíšil s 33 body.

První mistrovství ČR roku 2018 hostil Al-
bertovec (6. – 8. července). Jelo se tam o titu-
ly ve voltiži. Soutěž juniorských dvojic ovládly 
Tereza Viktorínová a Adéla Kotolová (Landar), 
Adéla Kotolová vyhrála i MČR juniorek B. V ka-
tegorii A nenašla přemožitele Tereza Czyžová 
(7,289), která cvičila s Aladinem. Účastníci se-
niorského šampionátu startovali ve sloučené 
kategorii žen a mužů. Kateřina Kocurová (Pa-
triot) obdržela známku přesahující 6,5 bodu. 
O dvě desetiny více dostal Jan Hablovič (Kuz-
ma). V soutěži juniorských skupin suverénně 
vyhrály členky JK voltiž Albertovec na koni Pa-
triot (7,449). Za zbrusu novou volnou sestavu 
získaly dokonce hodnocení 7,975.

Pražští lvi se drží po jedenácti kolech 
týmové série GCL na 9. místě průběžné-
ho bodování. V Monaku (28. – 30. června) 
skončili devátí. Nastoupili za ně Anna Kel-
lnerová a Gerco Schröder. O týden pozdě-
ji se v Paříži vystřídali v jejich řadách Niels 
Bruynseels, Anna Kellnerová a nová posila 
Peder Fredricson a obsadili 13. příčku. Ná-
sledoval mítink v Chantilly, kde soutěžili Ni-
els Bruynseels a Gerco Schröder, kteří vy-
bojovali 10. místo. Bodování vedou jezdci 
London Knights. První na žebříčku jednot-
livců v GCT je Ben Maher. Vítězi Grand Prix 
se stali Ir Shane Breen (Monako), Egypťan 
Sameh El Dahan (Paříž) a Belgičan Nicola 
Philippaerts (Chantilly).

Týden po skokovém MČR ml. jezdců a se-
niorů ve Zduchovicích se začátkem srpna 
uskuteční v Martinicích MČR ve skocích dětí 
a juniorů. Ve stejnou dobu v Nebanicích po-
řádají SP spřežení.  V polovině měsíce při-
jde na řadu v Královicích národní šampionát 
v drezuře a paradrezuře. Koncem srpna se ve 
Zduchovicích utkají o mistrovské tituly v dre-
zuře a ve skocích děti na ponících. V severo-
českém Slavošově se souběžně koná MČR ve 
vytrvalosti. Stejný víkend je v Humpolci vy-
hrazen pro fi nále Zlaté podkovy. Na ČSP se 
v srpnu můžete vypravit do Ptýrova a Opavy.

Anežka Zajícová. Foto Tomáš Holcbecher

Jiří Papoušek. Foto Kateřina Návojová

Česká ekipa. Foto archiv Elišky Orctové

Nicola Philippaerts. Foto Stefano Grasso / LGCT

A. Kellnerová a G. Schröder. Foto Josef Malinovský

JK voltiž Albertovec. Foto Petr Videnka

Družstvo Prague Lions 
deváté v žebříčku GCL 

České mladé jezdkyně 
závodily na drezurním ME

Červenec přinesl dvě kola 
Českého skokového poháru 

Tým mladých jezdců sedmý 
na ME YR ve všestrannosti 

Kam v srpnu na významné 
jezdecké akce?

V Albertovci se jelo 
o voltižní mistrovské tituly  
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