
Letošní velmi horké léto se pomalu chýlí ke konci a postupné ochlazení jistě uvítá 
většina jezdců a hlavně koní. Věřme však, že nás čeká ještě pěkné babí léto, neboť 
v září tradičně probíhá řada důležitých akcí spojených s koňmi, jejichž pořadate-
lé, účastníci i návštěvníci by asi neradi mokli a mrzli. Netradičně již na konci srp-
na se koná v Pardubicích výstava Koně v akci, od 21. do 23. 9. pak nezapomeňte 
na výstavu a veletrh Kůň 2018 na výstavišti v Lysé nad Labem, kde najdete i náš 
stánek. Další pozvánky přinášíme na druhé straně zpravodaje!
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Zuzana Zelinková obhájila 
zlato z mistrovství ČR

Královice dějištěm 
drezurního a 
paradrezurního MČR

Parkurové mistrovství České republiky 
mladých jezdců, žen a jednotlivců se le-
tos konalo ve dnech 26. až 29. července 

ve Zduchovicích.
S nejvyšší obtížností se museli účastníci 

popasovat v kategorii jednotlivců, která vr-
cholila na úrovni T** do 150 cm. Do třetího 
kola se v čele pořadí držel Sergei Motyguine 
(Dylane), jenže chyba v poslední části zajis-
tila jeho rozeskakování o zlato se Zuzanou 
Zelinkovou. Ta s Kleiner Lordem v rozhodu-
jící jízdě jednou chybovala, jenže i v případě 

Ve dnech 16. až 19. srpna se v Králo-
vicích u Slaného konalo mistrovství 
ČR v drezuře a paradrezuře. V drezuře 

bylo mezi jednotlivci rozdáno šest sad me-
dailí. Zlato v kategorii dětí získala Karolína 
Weisnerová na Zafiře. Mezi mladšími junio-
ry zvítězila suverénně Eva Vavříková se Si-
racusou. Titul v soutěži starších juniorů vy-
bojovala Laura Lišková na Wormanovi a v 
mladých jezdcích vyhrála všechna tři kola 
Anežka Zajícová na Stasie AG. Senioři jeli 
malou a střední túru. Ve střední rundě na 
úrovni ST se z prvního místa radovala Ida 
Vavříková v sedle hřebce Fürst Romantico 
a ve velké túře s obtížností TT nenašla pře-
možitele Libuše Mencke s valachem Sýri-
em. V paradrezurním mistrovství skupin I 
až V obhájila prvenství Anastasja Vištalo-
vá na Dominique, mezi nezařazenými jezd-
ci zvítězila Zuzana Fialová s Larinem.

 Parkurový tým ve složení Zuzana Zelin-
ková (Caleri II), Ondřej Zvára (Quimero), 
Anna Kellnerová (Silverstone G) a Aleš 

Opatrný (VDL Fakir) dokončil v Budapešti 12. 8. kvali-
fikaci do finále Poháru národů na 5. místě. Finále se-
riálu tak Čechům letos uniklo. 

 Humpolec hostil během prvního srpno-
vého víkendu poslední kvalifikaci Zlaté 
podkovy ve všestrannosti. Vyhrála jí dvo-

jice Andrea Beranová a Nebari. Ve Stříbrné podkově 
nenašla přemožitele Eliška Orctová s klisnou Tess 3. 

 Osmé kolo Českého skokového pohá-
ru se konalo v Ptýrově. Noční Velká cena 
se jela za umělého osvětlení v sobotu 11. 

srpna a jejím vítězem se stal Ondřej Pospíšil s Ein-
fachem, který si pro triumf v rámci ČSP dojel popr-
vé v kariéře.

Libuše Mencke. Foto Josef Malinovský

Zuzana Zelinková s Kleiner Lordem. Foto Patricie Mazuchová

 Českým jezdkyním se dařilo na drezur-
ním MS mladých koní v Ermelu (NED 2. – 
5. 8.). Libuše Mencke dojela se Sandoka-

nem v malém finále šestiletých pátá. Získala známku 
7,9. Hana Vášáryová v téže soutěži brala s Davidem 
du Plessis-Belliere 10. místo.

 Od 17. do 18. 8. se v Euston Parku (GBR) ko-
naly vytrvalecké závody CEIO2*. Český tým 
skončil pátý za celky UAE, ESP, FRA a GBR. V 

individuálním hodnocení trasu dlouhou 120 km zvládl 
nejlépe z našich Janek Kroupa s Gazalem V 6 Hektorem 
(30. místo.)

 Marek Klus absolvoval úspěšný výjezd na 
CSI do německého Verdenu (2. – 5. 8.). V 
kvalifikaci do Grand Prix počítanou do 

Longines Ranking obsadil s Carisonem po čisté jízdě 
velmi pěkné 6. místo. Samotnou Velkou cenu do 145 
cm dokončil s dvěma chybami.

 Eleonora Kinsky Dal Borgo s hřebcem 
Star Wars W závodila na CDI3* ve fran-
couzském Nice (3. – 5. 8.). Zahajovací dre-

zurní Grand Prix dokončila s 63,609 % na 10. příčce. 
V Grand Prix Special dojela sedmá. Rozhodčí jí dali 
62,702 %.

 Čeští jezdci všestrannosti se od 10. do 
12. 8. účastnili CIC ve Strzegomi (POL). V 
úrovni 3* obsadil Petr Lacina s Kamikatze 

35. místo. O čtyři příčky za ním dojel Miloslav Příhoda 
na Ferreolus Lat. V CIC2* skončila Eliška Opravilová s 
Dunkasem devětadvacátá. 

 Děti a junioři mají za sebou úspěšný výjezd 
na CSIOchJY do Šamorína (SVK 2. – 5. 8.). 
Sára Vingrálková na Oscar des Fontaines 

vyhrála juniorskou Grand Prix do 140 cm. Petra Paře-
nicová dojela se Sarah Sun druhá ve Velké ceně dětí.

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

Sergeie Motyguina přišlo shození v závěru 
parkuru a triumf na MČR brala opět po roce 
Zuzana Zelinková. Třetí příčku obsadil Matěj 
Kotalík s Cesanem V. Mezi ženami kralovala 
Iva Holíková na Normanovi, za ní se umístily 
Nicola Grünthalová (Careful Z) a Lucie Str-
nadlová (Fall River Blue). Zlato mezi mladý-
mi jezdci získala Kateřina Kučerová s Ana-
bel, druhá dojela Anna Held v sedle klisny 
Cara Mia a třetí místo obsadila Kateřina To-
manová s Chacco Goldem. Soutěž družstev 
ovládli jezdci Středočeské oblasti 1.



Ve středočeských Semicích se od 20. do 
22. července konalo MČR spřežení. Tituly mi-
strů pro letošek vybojovali Monika Pospíšilo-
vá v kategorii pony párů a Jiří Koníř v soutěži 
jednospřeží. Josef Drábek obhájil po roce zlato 
mezi dvojspřežími a Jaroslav Juráň ml. se stal 
podruhé za sebou mistrem ČR v čtyřspřeží. O 
dva týdny později se v Nebanicích odehrály 
mezinárodní závody CAI3*. V soutěži čtyřek za-
psané do Světového poháru si dobře vedl Ra-
dek Nesvačil, který dojel na sedmém místě. 
Vítězem se stal podruhé v řadě jeden z favo-
ritů Francouz Benjamin Aillaud. Kategorii párů 
ovládl slovinský kočár vedený Mihou Tavcarem 
a v singlech zvítězil Rudolf Pirhofer z Rakouska. 

Kaposvar (HUN) se stal 2. – 5. srpna dějištěm 
mistrovství Evropy juniorů ve voltiži. V kategorii 
žen se v českých barvách představily tři jezdky-
ně. Želízkem v ohni byla nejúspěšnější juniorka 
posledních sezon Tereza Czyžová. Té se podařilo 
postoupit s Aladinem (lonžér Ondřej Svoboda) 
do druhého kola, a to z třinácté pozice. V dru-
hé části pak obsadila deváté místo a v celkovém 
hodnocení skončila se známkou 7,317 dvanác-
tá. Kateřina Reslerová brala 26. a Lucie Kubíková 
29. příčku. Na Aladinovi cvičila i česká skupina ve 
složení Barbora Kyselá, Kristýna Kyselá, Michae-
la Milatová, Veronika Cábová, Adéla Kotolová a 
Klára Kyselá. Jejich výkon stačil na šestou příčku.

Děti a junioři závodili letos o mistrov-
ské tituly ve skákání v Martinicích. Šampi-
onát tam probíhal od 2. do 5. srpna a sady 
medailí se rozdaly celkem v pěti kategori-
ích. Mezi dětmi vyhrála Aneta Červená na 
Sandrině před Viktorem Skuteckým (Jo-
lly Joker) a Eliškou Hasnedlovou (Conkira). 
V soutěži mladších juniorů získala zlato Te-
reza Jakubcová s Acobatou-T, druhá byla 
Tereza Svobodová s Cartagenou W a třetí 
Valentýna Kuková (Philadelphia). Mezi star-
šími juniory vybojovala titul Sára Finsterle 
s Elektrou, stříbro brala Michaela Rodová s 
Cartanem K a bronz si odvezla Tereza Mar-
kusková (Collins). Nejlepším dětským druž-
stvem byl tým Prahy, v juniorské úrovni vy-
hrála Plzeňská oblast.

Tradičním místem konání MČR ve 
všestrannosti jsou Pardubice. Letošní šampi-
onát tam proběhl v termínu 19. – 22. červen-
ce. V nejvyšší úrovni CNC2* pro seniory vyhrál 
po třech letech od posledního titulu Robert 
Pokorný, který získal zlato s Floor. Druhé mís-
to brala Miriam Záveská na Expectancy Lucy 
a třetí dojel Petr Myška a Obora´s Shut It Out. 
MČR mladých jezdců ovládla Eliška Orctová 
na Westwinds Diego. Další zlaté medaile si 
odvezly Alžběta Vištajnová (Elzar – st. junio-
ři), Barbora Vaňková (Lipton Saimon – ml. ju-
nioři), Alena Kozojedová, jež vyhrála s Leou 
soutěž dětí a s Andy soutěž pony. V katego-
rii pony L zvítězila Tereza Létalová s Bětkou.

Berlín hostil od 27. do 29. července 12. 
kolo Global Champions League. Prague Li-
ons (Peder Fredricson, Gerco Schröder a Ni-
els Bruynseels) tam skončili desátí. O týden 
později se závodilo v Londýně, kde v troji-
ci Pražských lvů vystřídala Schrödera Anna 
Kellnerová. Tým si opět dojel pro 10. mís-
to. Následovalo kolo ve Valkenswaardu, kde 
stejná sestava jako při GCL Berlín obsadila 
9. příčku. Celek Prague Lions je v průběžném 
žebříčku desátý, vedou London Knights. Do 
fi nále při Prague PlayOffs v pražské O2 are-
ně zbývají už jen dva mítinky. Soutěže Grand 
Prix GCT ovládli Ital Alberto Zorzi (Berlín), 
Brit Scott Brash (Londýn) a Nizozemec Frank 
Schuttert (Valkenswaard).

Mistrovství ČR v reiningu se uskuteční v 
Kozlovicích 9. 9. Český skokový pohár čeká 
předposlední kolo 14. až 16. 9. ve Frenštátu 
pod Radhoštěm a poté již jen fi nálový mítink 
ve Zduchovicích u Kamýku nad Vltavou (27. 
– 30. 9.). Tam proběhne 21. až 23. 9. i skoko-
vý Festival mladých koní, jemuž bude 14. až 
16. 9. předcházet v Hradištku u Sadské fi nále 
Kritéria mladých koní ve skocích a v drezuře. 
Půlka září bude též ve znamení Czech Ride-
rs Games 2018 v Martinicích u Březnice, které 
na přelomu srpna a září hostí Národní dre-
zurní pohár ČJF.

Česká voltižní ekipa. Foto Petr Videnka

Sára Finsterle s Elektrou. Foto Kateřina Návojová

Benjamin Aillaud. Foto Šárka Veinhauerová

Anna Kellnerová (Londýn). Foto David Horváth / CET

Niels Bruynseels (Valkenswaard). Foto Stefano Grasso / LGCT

Robert Pokorný. Foto DS Pardubice

Seriál Global Champions 
nabírá na obrátkách

Juniorská voltižní 
reprezentace na ME 
v Kaposvaru

Martinice hostily skokové 
MČR dětí a juniorů

Letní vozatajské vrcholy 
v Semicích a Nebanicích 

Zářijové vrcholy jezdecké 
sezony 2018

Pokorný mistrem ČR 
ve všestrannosti
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