
Už jen něco přes měsíc zbývá do galashow světového parkuru Prague Play- 
Offs, kterou bude od 13. do 16. prosince hostit vysočanská O2 arena. Pořadate-
lé slibují nejen nezapomenutelnou sportovní podívanou díky účasti nejlepších 
parkurových jezdců a koní, ale také skvělou show, v níž vystoupí např. Jean-
-François Pignon, Horseman Team, Cirk La Putyka, voltižní reprezentanti z Al-
bertovce, tři čtyřspřeží nebo Eva Vavříková s drezurním vystoupením doprováze-
ným zpěvem Kamily Nývltové. Vstupenky jsou stále k dispozici na všechny dny!
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Pospíšil vítězem Českého 
skokového poháru 2018

Češi se představili  
na Světových 
jezdeckých hrách

Během posledního zářijového víkendu se 
ve Zduchovicích konalo finále 17. roční-
ku Českého skokového poháru 2018. Vr-

choly všech vypsaných túr přišly v neděli 30. 
září a přinesly napínavou podívanou.

V Amateur Tour si se základním kurzem 
do 110 cm a následným finále pro desítku 
nejlepších jezdců poradila bez chyb a nej-
rychleji Daniela Kryspínová na Drossel To-
pas. Czech Junior Cup pro děti na úrovni 120 
cm ovládla Lucie Melmerová s Lorettou. Ju-
niorskou část CJC, která dosahovala obtíž-
nosti do 130 cm, vyhrála Sára Knotková na 

V druhé polovině Světových jezdeckých 
her, které se konaly od 11. do 23. září 
v  Tryonu (USA), vstoupili na scénu 

Češi. První okusila atmosféru WEG Anastasja 
Vištalová (Dominique). V  paradrezurním 
Gradu I  dostala v  úvodu pěknou známku 
66,357 %, na postup do finále to však ne-
stačilo. Do finále se nedostali ani skokani. 
Emma de Moussac (Diva) skončila na 42. 
místě, Ondřej Zvára (Quimero M) nedokon-
čil druhé kolo. Jiří Nesvačil ml. dojel v soutě-
ži čtyřspřeží osmnáctý. Dařilo se voltižní sku-
pině z Albertovce s Patriotem. Ta postoupila 
do závěrečných bojů a byla z toho nakonec 
7. příčka. Jednotlivci Kateřina Kocurová a Jan 
Hablovič zůstali za postupovými pozicemi, 
pomohli však spolu se skupinou Česku k 9. 
místu v hodnocení týmů.

 Brno hostilo 6. – 7. 10. MČR v paravolti-
ži. Tituly mistrů si odvezli Eliška Čejková 
(LH), Veronika Marečková (ZO), Veronika 

Písaříková (TH1), Pavla Tetaurová (TH2), Hana Šimeč-
ková (MHŽ), Štěpán Švarc (MHM). Nejlepší dvojicí byl 
Štěpán Švarc a Veronika Písaříková.  

 V neděli 14. 10. proběhla v Olomouci tra-
diční Grand Prix Jana Kutěje. V soutěži do 
120 cm zvítězila Lucie Strnadlová (Carpa-

la-Peli). Obtížnost S** ovládla Slovenka Barbora So-
kolová na Reyna Wavo a nejvyšší úroveň ST** vyhrál 
její krajan Igor Šulek (Wavo Aramis). 

 Úspěšný výjezd do Strzegomi (POL, 12. – 
14. 10.) mají za sebou čeští jezdci. Milo-
slav Příhoda dokončil s koněm Ferreolus 

Lat nejvyšší vypsanou obtížnost CIC3* na 11. místě. 
V CCI2* byla nejlepší z Čechů Eliška Orctová, jež doje-
la s Bonusem třetí.

Voltižní reprezentanti z Albertovce.  
Foto Tomáš Holcbecher

Ondřej Pospíšil ve finále ČSP 2018 nenašel přemožitele. Foto Josef Malinovský

 Šamorín (SVK) hostil 29. 9. MS mladých 
koní ve vytrvalosti. Soutěž určenou pro 
sedmileté koně vyhrála Gelny s Al Abba-

rem Mohd. Ahmedem Hassanem (UAE). Nejlépe 
z českých dvojic si vedla Tereza Kopecká s valachem 
Badira des Egas, která skončila na 10. místě.

 Už podvanácté se v Praze na Gabrielce ko-
nalo Pražské skokové derby (13. 10.). Trasa 
soutěže, která kombinuje parkurové a  te-

rénní skoky měřila 1000 metrů. Nejlépe si s ní poradila 
Klára Voříšková s klisnou Cassablancou.

 Miroslav Trunda se s  šestiletou Trn-
kou-Ruf zúčastnil MS mladých koní ve 
všestrannosti v Lion d´Angeres (FRA, 19. – 

21. 10.). Soutěž po pádu v krosu nedokončil. Zlato vy-
bojovala Kitty King (GBR) s Cristal Fonataine. V sed-
miletých vyhrála Ingrid Klimke (GER) s Ashou P.

 Při CDI3* v Nice (FRA 4. – 7. 10.) závodi-
la Eleonora Kinsky dal Borgo (Star Wars). 
V Grand Prix získala 64,435 % a GP Spe-

cial zajela za 63,787 %. O dva týdny později závodi-
la Češka Kateřina Cox (Ajorno) na CDI2* v Le Mans. 
V IM-1 kür obdržela 66,650 %. 

 Početná česká ekipa absolvovala CSI 
v Michalowicích (POL, 18. – 21. 10.). V prv-
ní den zvítězil Aleš Opatrný s Idariem VH 

Netehof v Diamond Tour do 140 cm. V sobotu pak 
vyhrál Marek Klus (Solidat) soutěž CSIYH a Sára Vin-
grálková (Celana Z) ovládla Gold Tour do 145 cm.

 Tereza Kopecká v sedle koně Bahrein Des 
Egas obsadila 8. místo při CEI2* na 121 km 
v Travagliatu (ITA). Soutěž se jela v sobo-

tu 20. 10. Stejně dlouhá byla trasa CEI2* pro juniory 
a mladé jezdce. Do ní nastoupila Táňa Terberová (Ni-
gel) a dojela třetí.

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

Very Easy-S. Skvělé sportovní výkony před-
vedli jezdci do 25 let v  kategorii U25 (140 
cm). Na nejvyšší stupeň nakonec vystoupala 
Tina Šalková s Frascati Van Ter Hulst. Velké 
finále ČSP, tzv. Final Four, bylo jako každo-
ročně určené pro čtveřici nejvýše postave-
ných jezdců z  celoročního bodování. Ti si 
při něm střídají koně, takže každý z nich ab-
solvoval stopětačtyřicítku čtyřikrát. Šampio-
nem se stal Ondřej Pospíšil. Do poslední jíz-
dy si držel šance Matěj Kotalík, nakonec bral 
2. místo. Třetí skončil Jan Chýle a na 4. příčce 
dojel Jan Štětina.



Dánský Herning hostil ve dnech 20. a 21. 
října první kolo drezurního Světového po-
háru Západoevropské ligy. Sobotní Grand 
Prix ovládla Helen Langehanenberg (GER) 
a Damsey FRH (75,652 %). O den později v GP 
Freestyle zazářil Dán Daniel Bachmann An-
dersen, který dostal za svůj výkon s koněm 
Blue Hors Zack 83,375 %. World Cup v dre-
zuře čeká ještě deset závodů. V  listopa-
du se odehraje CDI-W v  Lyonu, Stuttgartu 
a Madridu. V prosinci se účastníci představí 
v Salzburgu, Londýně a Mechelenu. Koncem 
ledna se pojede v Amsterdamu a  v únoru 
se odehrají další dvě kola v  Neumüsnteru 
a  s´Hertogenbosch. Finále se uskuteční ve 
švédském Göteborgu ve dnech 3. – 7. dubna.

Krásné počasí provázelo letošní ročník Vel-
ké pardubické, která se běžela v neděli 14. říj-
na. Dráha závodiště v Pardubicích byla rych-
lá a  tvrdší, přesto zvítězil Tzigane Du Berlais 
– kůň, kterému vyhovuje spíše měkký povrch. 
Jan Faltejsek, jenž vyhrál „Velkou“ už popáté, 
ho dovedl do cíle před druhým Hegnusem, 
kterého jel Marek Stromský. Třetí místo bral 
Stretton s  Thomasem Garnerem. Favorit čís-
lo jedna, loňský vítěz No Time To Lose došel 
s Josefem Váňou ml. pátý. Dostih poznamena-
lo nebývalé množství pádů. Na Taxisu skončili 
Ter Mill, Temlář, Vicody a Universe of Gracie, Ir-
skou lavici nepřekonal Vajgaros a za Popkovic-
ký skok se nedostali Kasim a Delight My Fire. 

V  sezoně 2017 byl belgický národní tým 
součástí Divize 2, poté co klesl z „jedničky“ 
ve fi nále na podzim 2016. Pro letošní rok se 
však dokázali Belgičané vrátit do elitní sku-
piny, kterou v kvalifi kacích vyhráli, a nako-
nec ovládli i fi nále, které se jelo v Barcelo-
ně v neděli 7. října. Závodili ve složení Pieter 
Devos, Niels Bruynseels, Jos Verloy a Nicola 
Philippaerts. Do hlavní nedělní soutěže po-
stoupili spolu s dalšími sedmi celky. V roz-
hodující části pak nechali na druhém mís-
tě jezdce Francie a na třetí příčce Iry. O den 
dříve se jel Challenge Cup pro družstva, kte-
rá do nedělního fi nále neprošla. První příč-
ku v něm obsadili Němci ve složení Hans-
-Dieter Dreher, Philipp Weishaupt, Maurice 
Tebbel a Marcus Ehning.

Světové jezdecké hry 2018 v Tryonu (11. – 23. 
září) jsou minulostí. Ve všestrannosti vyhrála 
Rosalind Canter (GBR) a Britové brali zlato také 
v soutěži týmů. Soutěž čtyřspřeží ovládl Austra-
lan Boyd Exell a zlato v družstvech získali jezdci 
USA. Ve votliži dominovali Němci, kteří vyhráli 
týmy a skupiny. Kristina Boe (GER) zvítězila mezi 
ženami. Mužskou kategorii vyhrál Lambert Lec-
lezio (FRA) a Pas-de-Deux se stalo italskou zá-
ležitostí. Jedenáct sad medailí bylo rozděleno 
v  paradrezuře, zejména mezi jezdce Dánska, 
Nizozemí a Itálie. Mistryní světa ve skákání se 
stala Němka Simone Blum, týmy vyhráli jezdci 
USA. V součtu s drezurou a reiningem mají nej-
víc zlatých medailí Němci, celkem šest. 

Seriál Světového poháru Západoevrop-
ské ligy v  parkurovém skákání odstartoval 
ve dnech 12. – 14. října v Oslu. Vítězem hlav-
ní soutěže započítávané do bodování nejsil-
nější ligy, jejíž překážky dosahovaly výšky do 
160 cm, se stal Švéd Douglas Lindelöw v sed-
le třináctiletého valacha Zacramenta. O  tý-
den později bylo na programu druhé kolo. To 
hostily fi nské Helsinky a nejvyšší počet bodů 
si při soutěži World Cupu připsala belgická 
dvojice Gudrun Patteet a Sea Cost Pebbles Z. 
Účastníky čeká ještě jedenáct závodů kate-
gorie CSI5*-W pořádaných napříč evropskými 
halami. Finálové klání proběhne v  termínu 
3. – 7. dubna v Göteborgu ve Švédsku. 

Hned dva šampionáty zažili letos cho-
vatelé chladnokrevných koní. Ve dnech 
15. – 16. září se v Klokočově konalo mistrov-
ství ČR v kombinovaných soutěžích. V kate-
gorii jednospřeží vyhrál Jan Blizňák s klisnou 
Švarnou, v párech nenašel přemožitele Ma-
rian Fizek s Lordem a Buntkem. O dva týd-
ny později se pro kategorii dvojspřeží konalo 
opět v Klokočově společné mistrovství Čes-
ké a Slovenské republiky.  Z titulu se radoval 
slovenský reprezentant Luboš Dobrotka, kte-
rý zapřahal Olega a Oidipa. 

Tzigane Du Berlais. Foto Ivan Krejza
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Gudrun Patteet a Sea Cost Pebbles Z. 
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Luboš Dobrotka. Foto archiv EquiTV.cz

Simone Blum. Foto FEI / Martin Dokoupil

Západoevropský SP ve 
skocích 2018/2019 zahájen

Tzigane Du Berlais ovládl 
128. Velkou pardubickou

Belgičané se vrátili na 
výsluní v Poháru národů

Odstartoval Světový pohár 
v drezuře 2018/2019 

Mistrovství 
chladnokrevných koní 
letos dvakrát

Nejvíce medailí z WEG si 
odvezli zástupci Německa
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