
Tak se nám pomalu letošní jezdecká sezona blíží ke svému konci a již se začíná 
připravovat ta následující. Česká jezdecká federace nedávno oznámila termín ko-
nání galavečera spojeného s vyhodnocením jezdců a koní roku 2018. Uskuteční 
se v sobotu 26. ledna v pražském Národním domě na Vinohradech. Hned týden 
poté odstartuje Zimní jezdecký pohár 2019, na jehož realizaci se společně s další-
mi partnery tradičně podílí i naše vydavatelská společnost, stejně jako na stolním 
Jezdeckém kalendáři 2019. Ten připravujeme do distribuce na začátek prosince. 
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Světové jezdecké hry  
v Tryonu ovlivnilo počasí

MČR dětí na pony 
proběhlo tradičně  
ve Zduchovicích

Světové jezdecké hry se konají jednou 
za čtyři roky v  mezidobí mezi letními 
olympijskými hrami. Ty letošní se pů-

vodně měly odehrát v  Kanadě. Kvůli eko-
nomickým problémům se nakonec dva roky 
před akcí ujal organizace Tryon (USA).

Jakoby však bylo předurčeno, že závody 
budou provázet problémy. Největší jezdec-
ký mítink byl zahájen 11. září, jenže Severní 
Karolínu v ty dny ohrožoval hurikán Floren-
ce blížící se z Atlantiku. Kvůli silným lijákům 
a vysoké vlhkosti byla nakonec zcela zruše-
na soutěž vytrvalosti, jejíž trasa byla navíc 

Středočeské Zduchovice jsou po řadu 
let dějištěm MČR pony v  drezuře 
a  parkurovém skákání. Letošní šam-

pionát se konal od 24. do 26. srpna a při-
pravena byla dlouhá řada kategorií. Zlaté 
medaile v drezuře si ze Zduchovic odvezly 
Zuzana Hradilová v sedle Prince, Adéla So-
kolová se Zeklanem, Johana Vášáryová na 
Golden Bay Happy Morning, Sára Kotiso-
vá s Nispuckem. Ve speciální soutěži Mas-
ter vyhrála Anna Procházková ve dvojici 
s  koněm Nice Guy. V  parkurovém skákání 
vybojovaly tituly Anna Kykalová se Sunny 
Boyem, Rozálie Sovová na Fíkovi, Eliška Pe-
trusová s Kačenkou a Jana Táboříková s Ka-
rou. V  soutěži družstev vyhráli v  rozeska-
kování jezdci ze severní Moravy, druhou 
pozici obsadili zástupci východních Čech 
před třetí Prahou 2.

 Čeští jezdci v kategorii dětí a juniorů se 
ve dnech 30. 8. až 2. 9. zúčastnili CSIOdJ 
v Ciekocinku (POL). Dětský tým se blýskl 

druhým místem v  Poháru národů. Sára Vingrálko-
vá (Kas-Sini DC) pak přidala druhou příčku ve Vel-
ké ceně.  

 Nikol Vicencová se Sariou vyhrála 25. 8. 
mezinárodní soutěž CEI1* na 80 km v To-
polčiankách (SVK). V  národním CNC na 

80 km dojela třetí Romana Glacová s koněm Sona-
dor. Tři čeští jezdci Lada Letovancová, Kristina Sittová 
a Jiří Sitta dokončili národní soutěž na 60 km.  

 V  neděli 2. 9. vyvrcholily ve Facimiechu 
(POL) závody ve všestrannosti. Českým 
jezdcům se tam dařilo. Miloslav Přího-

da ovládl v sedle valacha Ferreolus Lat soutěž CIC2* 
a v obtížnosti o jednu hvězdu nižší si pro 1. místo do-
jel Roman Zvěřina na koni Scooby Doo.

Jana Táboříková. Foto Josef Malinovský

Laura Graves, Isabell Werth a Charlotte Dujardin. Foto FEI / Martin Dokoupil

 V  neděli 9. září vyvrcholila v  Hradištku 
u  Sadské parkurová série Champions 
Tour. Do finálové soutěže nastoupilo de-

set nejlepších jezdců z žebříčku celoročního bodová-
ní. Vítězkou se nakonec stala Tereza Mücková s Cont-
rol Me Karsit a obhájila tak titul z loňska.

 Pro výbornou 5. příčku si v  soutěži ve 
všestrannosti obtížnosti CIC3* dojel v pol-
ských Sopotech (9. 9.) český jezdec Petr La-

cina. V sedle klisny Kamikatze patřil pouze k polovině 
startujícím, kteří dokázali náročnou tříhvězdovou zkouš-
ku dokončit.

 České reprezentantky startovaly v  ter-
mínu 30. 8. až 1. 9. na mezinárodních zá-
vodech ve vytrvalosti CEI v Dobrodzienu 

(POL). Z vítězství v rámci CEI1* na 80 km se radovala 
Tereza Kopecká s Tuzemcem 13. V CEI2* dojela desátá 
Nella Jadczaková se Sokratem R. 

 Aleš Opatrný dokončil 9. září v  sed-
le Clintgolda Velkou cenu na závodech 
CSI2* v Pezinku (SVK) na 4. příčce. Grand 

Prix zařazenou do bodování Světového poháru zvlá-
dl dobře také Marek Klus, který s Carisonem chybo-
val jednou a bral 11. místo. 

 Ve dnech 14. až 16. 9. se ve Strzego-
mi (POL) konaly mezinárodní závody ve 
všestrannosti. V  soutěži úrovně CIC1* 

zvítězila česká dvojice Šárka Douchová a  Arizona. 
V dvouhvězdové soutěži si vedla dobře Eliška Orcto-
vá s Bonuse, která dojela třetí. 

 Kvalitně obsazeného parkurového mítinku 
CSI3* v německém Paderbornu se zúčast-
nila také česká jezdkyně Zuzana Zelinková. 

Kvalifikovala se do Grand Prix, jež se jela 9. září. Dvou-
kolovou soutěží prošla s jedním trestným bodem a do-
jela sedmá.

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

natolik špatně značená, že její start musel 
být opakován. Pořadatel přesouval i  další 
soutěže, přičemž byl nucen zrušit i nejatrak-
tivnější část drezury – volné úlohy Grand 
Prix. Odjela se týmová soutěž, kterou ovlád-
lo družstvo Německa před USA a Velkou Bri-
tánií. Němka Isabell Werth si s Bellou Rose 
dojela pro zlato i v Grand Prix Special. Kom-
pletní sady medailí byly rozdány v reiningu. 
První místo vybojovali jezdci USA, stříbro si 
odvezli Belgičané a  bronz Němci. Mistrem 
světa v  jednotlivcích se stal Belgičan Ber-
nard Fonck na koni What a Wave.



Během druhého zářijového víkendu 
proběhlo v  Kozlovicích MČR v  reiningu. 
V soutěži amatérů vybojovala titul pro rok 
2018 Martina Lissová na HH Golden Shiner. 
Mistryní ČR mezi zástupci mládeže se stala 
Radka Paverová v sedle zkušeného SK Whi-
zchica. V soutěži „Junior“ určené pro čtyř až 
pětileté koně nenašel přemožitele Lukáš 
Brůček s  Magico Gallo. Stejný jezdec pak 
ovládl i kategorii seniorů s koněm Top Sail 
Pop, navíc s téže soutěži bral rovněž bronz 
za výkon s hřebcem Whizper To Me. Na dru-
hou příčku se vklínil Pavel Orel na Star One 
Gun. Lukáš Brůček byl také členem dvou 
nejúspěšnějších týmů. Mimo jiné si z Koz-
lovic odvezl i cenu pro jezdce roku 2018. 

V sobotu 25. srpna se v severočeském Slavo-
šově odehrály mezinárodní závody CEI s jednou 
a dvěma hvězdami. Stejné trasy absolvovali také 
účastníci mistrovství České republiky v kategori-
ích seniorů, mladých jezdců a juniorů. Do cíle zá-
vodu na 120 km dojely pouze dvě dvojice. Vero-
nika Myslivečková s Felskinem byla hodnocená 
pouze v MČR seniorů a dojela si pro stříbro. Dříve 
projela cílem Michaela Jakešová na klisně Pre-
torii Symphonii. Brala první místo v MČR i CEI2*. 
CEI* na 80 km bylo hodnoceno zároveň jako 
šampionát juniorů a mladých jezdců. Zlato brala 
Lucie Sedláková s AE Egyptian Hakeem OK, dru-
há dojela Kateřina Suchá s klisnou Luciou Ferrou 
a bronz získala Nikola Nováková s Kertchakem. 

Poslední srpnový víkend byl v Humpol-
ci ve znamení fi nále seriálu Zlatá podko-
va. V hlavní soutěži (CNC2*) všestrannosti 
obhájila vítězství Eliška Orctová s Bonusem 
1. V sedle Westwinds Diega navíc vybojovala 
druhé místo. Třetí skončila Karolína Petro-
vá s Kimem-C. Ve Stříbrné podkově (CNC1*) 
obsadili medailové pozice Petr Myška (Sa-
voi Col de Joly), Veronika Příhodová (Expre-
sso-EV) a  Radko Heidenreich ml. (Battali-
on). V soutěži jednospřeží se nejvíce dařilo 
Markétě Sedlinské a kategorii párů s pře-
hledem ovládl Václav Coufalík. Ve čtyřspře-
ží dlouho vedl Jaroslav Juráň junior, ale po 
chybách v nedělním parkuru se propadl na 
druhé místo za Jiřího Nesvačila seniora.

Na přelomu srpna a září se v Kronenbergu 
(NED) zúčastnili tři čeští reprezentanti mistrov-
ství světa jednospřeží. Nejvyššího umístění do-
sáhla Markéta Jelínková, která zapřahala Lina 
a obsadila s ním 49. příčku. O čtyři pozice za 
ní dojel Jan Exnar se starokladrubským bělou-
šem Gss.Farina XXXVIII 57 a Libor Kurka s Jimem 
dokončil na 69. místě. Mistrem světa se stal 
polský jezdec Bartlomiej Kwiatek, který závo-
dil se Sonetem. Stříbro si odvezla nizozemská 
jezdkyně Saskia Siebers s  Axelem a  bronzo-
vou medaili brala Francouzka Marion Vignaud 
s Winstonem W. V hodnocení družstev nenašli 
přemožitele Nizozemci, druzí skončili Francou-
zi a třetí příčku obsadili Poláci.

V Římě se ve dnech 7. – 9. září konalo 15. 
kolo série Global Champions. V GCL si skvě-
le vedli Prague Lions. Anna Kellnerová se 
Silverstonem G i Peder Fredricson (SWE) na 
Hanssonovi WL překonali páteční ligový par-
kur s nulou a ujali se vedení. O den později 
česká dvojice čistý výkon zopakovala, Švéd 
však dovezl 6 trestných bodů po neposluš-
nosti na předposledním skoku a Pražští lvi 
se posunuli na konečnou třetí příčku. Vítězi 
se stali Denis Lynch (IRL) a  Jessica Spring-
steen (USA) z Miami Celtics, družstva, jež je 
třetí v  průběžném pořadí. Vedou London 
Knights a  druzí jsou Valkenswaard United. 
Grand Prix v  Římě vyhrál Brit Ben Maher 
a zajistil si titul šampiona celé letošní série.  

Český skokový pohár 2018 vyvrcholí ve 
Zduchovicích na konci září. Závěrečnému 
mítinku předcházelo desáté kolo, které se 
konalo 14. – 16. září na zbrusu novém travna-
tém povrchu ve Frenštátě p. R. Velkou cenu 
tam ovládl Slovák Igor Šulek na Wavo Aramis, 
druhá byla Lucie Strnadlová (Femina). Třetí 
dojel Jan Chýle (Cool Paradise). O  tři týdny 
dříve se jela devátá Velká cena ČSP v Opa-
vě (26. srpna). V ní se dařilo Ondřejovi Zvá-
rovi, který s Qumerem-M vyhrál a s Chacco-
lanem obsadil třetí místo. Druhý dojel Igor 
Šulek opět v sedle Wavo Aramise. Před po-
sledním závodem jsou TOP4 na žebříčku Jan 
Chýle, Marek Klus, Jan Štětina a o čtvrté mís-
to se dělí Matěj Kotalík a Ondřej Pospíšil.
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Vydařené výkony členů 
Prague Lions při GC v Římě

Slavošov hostil CEI a MČR 
2018 ve vytrvalosti

Orctová nepřekonatelná 
ve fi nále Zlaté podkovy

Lukáš Brůček zažil na MČR 
v reiningu medailové žně

Při ČSP ve Frenštátu 
i v Opavě se dařilo ŠulkoviČeští vozatajové se zúčastnili 

MS A1 v Kronenbergu
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