
Blíží se konec roku a s ním je v našem vydavatelství spojená distribuce stolního 
Jezdeckého kalendáře. Ten s číslovkou 2019 bude k mání od prvního prosinco-
vého týdne a pro cílové uživatele je tradičně zdarma! Seznam distribučních míst 
najdete na stránce www.jezdeckykalendar.cz. Až rozvezeme kalendáře po celé 
republice, tak již naše veškerá pozornost bude směřovat do pražské O2 areny, 
kde se od 13. do 16. prosince koná galashow světového parkuru Global Cham-
pions PlayOffs. Věříme, že se tam s většinou z vás uvidíme!
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Ben Maher šampionem Longines 
Global Champions Tour

Čtyřhvězdové CSI 
uzavřelo sezonu 2018 
v Šamoríně

Britský olympionik Ben Maher se stal 
suverénním vítězem letošní série Longi-
nes Global Champions Tour.

O  jeho triumfu nebylo pochyb už po 
předposledním kole, jež hostil v  září Řím. 
Maher tam vyhrál třetí Grand Prix sezony 
2018. V  posledním kole, které se konalo  
10. listopadu v katarském Dauhá, pak doká-
zal zvítězit počtvrté. Výrazný podíl na jeho 
úspěchu v sérii měl fenomenální ryzák Ex-
plosion W. Ben Maher tak v  žebříčku ob-
sadil nejvyšší pozici s  náskokem 43 bodů 
na druhého Harrieho Smolderse z Nizoze-

P oslední letošní jezdeckou akcí, jež 
se konala v Čechy hojně využívaném 
areálu v  Šamoríně (SVK), byly mezi-

národní závody CSI. Vypsána byla dvou 
a čtyřhvězdová úroveň, v  které představili 
čeští jezdci Aleš Opatrný a Zuzana Zelinko-
vá. Vrcholem mítinku byla Grand Prix s pře-
kážkami do 160 cm, do níž se kvalifikova-
la Zuzana Zelinková. Parkur absolvovala 
v  sedle Caleriho II a  dokončila jej s  dvě-
ma chybami. Vítězem se stal Polák Jaroslaw 
Skrzyczynski s Chacclanou. V rozeskakování 
o pouhou desetinu sekundy porazil Domi-
niqua Hendrickxe (BEL) na Kannabis van de 
Bucxtale. V CSI2* závodila také česká juni-
orka Sára Vingrálková, která se blýskla ně-
kolika čistými výkony. Dvouhvězdovou Vel-
kou cenu ovládl v  rozeskakování Němec 
Felix Hassmann, který sedlal klisnu Carlu.

 Česká parkurová jezdkyně Emma de 
Moussac přijala pozvání na petihvězdo-
vé závody CSI zapsané do Světového po-

háru. Konaly se v Lyonu (FRA) od 1. do 4. 11. Češka 
se blýskla čtvrtým místem s klisnou Rubio Monocat 
Electric v nedělní stopadesátce. 

 S  třemi koňmi Balguerem, Calcourtem 
Falklund a Colandem se představila Anna 
Kellnerová při závodech CSI v belgickém 

Lieru (1. – 4. 11.). Nejvíce se jí dařilo s  Balguerem, 
s nímž překonala čistě páteční dvoufázové skákání 
s překážkami do 140 cm. 

 Dvojice Marie Lumbachová a  Colinda 
Walk se zúčastnila drezurních závodů CDI 
v nizozemském Exloo (25. a 26. 10.). Česká 

jezdkyně startovala s klisnou v dětské kategorii sou-
těží. V Preliminary Testu B dostala 64,872 %, v týmové 
úloze obdržela přes 61 %.

Sára Vingrálková. Foto archiv pořadatele

Ben Maher a jeho ryzák Explosion W. Foto Stefano Grasso / LGCT

 V polských Michalowicích se při mítinku 
CSI2* (25. – 28. 10.) představili reprezen-
tanti České republiky. Aleš Opatrný ob-

sadil v soutěži do 145 cm čtvrtou příčku s valachem 
Clintgoldem. V závěru vybojoval s Chachou páté mís-
to v jednohvězdové Grand Prix.

 Lyon (FRA) hostil ve dnech 1. – 4. 11. mistrov-
ství Evropy juniorů a mladých jezdců v rei-
ningu. Česká juniorka Radka Paverová ob-

sadila na koni SK Whizchic v úvodním patternu 11. místo. 
Zlato získala Němka Georgia Wilk s ARC Captainem.

 Početná výprava zamířila na parkuro-
vé CSI do Wr. Neustadt (AUT 25. – 28. 10.). 
Jezdcům se dařilo zejména s  mladými 

koňmi. Kamil Papoušek a  Loki si dojeli pro druhé 
místo v derby. Zdeněk Žíla s Vanillou vyhrál poslední 
soutěž mítinku.

 Česká ekipa se 26. – 28. 10. zúčastnila mí-
tinku CDI v polském Zakrzowě. Pavla Ru-
bíčková s Xangaiem závodila v CDI-W. Ve 

freestylu obdržela 64,635 %. Dobře se prezentovaly 
Nikola Feherová v kategorii pony a  Julie Sekanino-
vá mezi juniory. 

 První místo vybojoval český reprezen-
tant Jan Malý 25. 10. při CSI v Kronenber-
gu (NED) v soutěži do 140 cm. Sedlal v ní 

Zarthaga BR Z. Několika bezchybnými výkony se na 
stejném kolbišti blýskli o tři týdny později i Martin 
Řezníček a Zuzana Zelinková.

 V  rámci závodů Stuttgart Masters se 14. 
11. jela špičkově obsazená soutěž halové 
všestrannosti. Její vítězkou se stala hvězda 

německé reprezentace Ingrid Klimke s  Parmenidem. 
O necelé čtyři desetiny sekundy pomalejší byla Rosa-
lind Canter (GBR) na koni Las Vegas.
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mí. Třetí místo získal kolega Mahera z týmu 
London Knights Belgičan Nicola Philippa-
erts. V  Grand Prix Dauhá se dařilo také 
členovi družstva Prague Lions švédskému 
jezdci Pederovi Fredricsonovi, který sedlal 
hřebce Hanssona WL. V rozeskakování do-
jel bez trestných bodů a  se ztrátou osmi 
desetin sekundy na vítěze skončil druhý. 
Další zástupce Pražských lvů Niels Bruyn-
seels se v  sedle valacha Deluxe van T&L 
rovněž kvalifikoval do Velké ceny. Základní 
kurz absolvoval s osmi trestnými body, což 
stačilo na dvaadvacáté místo. 



V Lyonu se ve dnech 1. a 2. listopadu ko-
nalo druhé kolo Světového poháru v dre-
zuře bodované v  Západoevropské lize. 
Volnou sestavu Grand Prix ovládla Něm-
ka Isabell Werth s  Emiliem, která dostala 
84,410 %. Patrik Kittel (SWE) obsadil dru-
hé místo s  Delatiem. Třetí příčku vybojo-
vala další švédská dvojice Antonia Ramel 
a holandský valach Brother de Jeu. Třetí zá-
vod se jel ve Stuttgartu (16. – 17. listopadu). 
Znovu v něm kralovala Isabell Werth, a to 
s  vestfálskou klisnou Bellou Rose. Druhá 
skončila její krajanka Dorothee Schneider 
s hřebcem Sammym Davisem jr a třetí příč-
ku obsadila další německá jezdkyně Helen 
Langehanenberg v sedle Damseyho FRH.

Už pět závodů CSI5*-W zařazených do par-
kurového Světového poháru Západoevropské 
ligy FEI proběhlo od října v  evropských ha-
lách. Po úvodních kolech, která hostilo Nor-
sko a  Finsko, se série přesunula do italské 
Verony. Vítězem hlavní soutěže, jež se jela 
v neděli 28. října, se stal německý reprezen-
tant Daniel Deusser v sedle jedenáctiletého 
valacha Calisto Blue. O týden později se ko-
nal čtvrtý závod Světového poháru v Lyonu ve 
Francii. Soutěž bodovanou v sérii tam ovládl 
mladý švýcarský reprezentant Martin Fuchs 
s běloušem Clooneym. V pátém kole, které se 
konalo 18. listopadu ve Stuttgartu, vybojoval 
prvenství Pieter Devos (BEL) s Apartem. 

Pražští lvi jsou jedním z  šestnácti týmů, 
které se v rámci série Global Champions Le-
ague probojovaly do takzvaného GC Super 
Cupu. Ten se odehraje od 13. do 16. prosince 
v Praze při GC PlayOffs. Poslední kolo hosti-
lo Dauhá (KAT) od 8. do 10. listopadu. Peder 
Fredricson (Hansson WL a H&M Christian K) 
a Niels Bruynseels (Delux van T&L) tam ob-
sadili dvanácté místo, celkově pak v žebříčku 
skončili Prague Lions na deváté příčce. Ka-
tarskou ligovou soutěž ovládli London Kni-
gths, jež zastupovali Ben Maher (Explosion 
W) a  Nicola Philippaerts (H&M Chilli Willi). 
Na okruhu to bylo páté vítězství Londýn-
ských rytířů, kteří tak suverénně vyhráli i ce-
loroční bodování.

V  Hradištku proběhl od 1. do 3. listopadu 
výběr hřebců k  plemenitbě v  rámci plemen-
né knihy slovenského teplokrevníka. Komisi se 
představilo devět dvouletých hřebců, uspělo 
jich pět. Vyhrál Black & White.P po otci Hicks-
tead White, jehož chovatelem je Pavel Zahoř. 
Druhé místo obsadil a  rezervním vítězem se 
stal český teplokrevník Leonidas 90/300 (5171 
Lord Weingard). Jeho chovatelem je Petr Van-
čura. Třetí skončil belgický teplokrevník Quarez-
zo van´t Zandven (Arezzo VDL). Ze starších hřeb-
ců bylo vybráno všech pět kandidátů: He´s Blue 
(Mr. Blue), Charles Blue (Chacco-Blue), Cassal 
Oil Team (Casall), Flipper Sun (Flipper d´Elle) 
a Ikares ( I´am Special de Muze). 

Francouzský Lyon se stal ve dnech 
3. a  4. listopadu dějištěm prvního závodu 
halové části Světového poháru čtyřspře-
ží. Nejvyšší počet bodů si připsal Švýcar 
Jerome Voutaz, který za sebou nechal ni-
zozemskou dvojici Koos de Ronde a Bram 
Chardon. O dva týdnu později se závodilo 
ve Stuttgartu, kde zvítězil Ijsbrand Char-
don (NED). Druhý dojel Glenn Geerts z Bel-
gie a třetí místo si připsal maďarský jezdec 
József Dobrovitz. World Cup zažije v  sezo-
ně 2018/2019 ještě sedm závodů. Do konce 
roku 2018 se bude soutěžit v Maastrichtu, 
Stockholmu, Ženevě, Londýně a  Mechele-
nu. Po Novém roce hostí seriál Lipsko. Finá-
le se bude konat 7. – 10. února v Bordeaux.

Praha zažije jedinečnou akci Global 
Champions PlayOffs. Brány O2 areny se ote-
vřou ve čtvrtek 13. prosince v 15.30 hodin. Od 
21.00 hodin začíná čtvrtfi nále Super Cupu, 
kde se představí i členové Prague Lions. Pá-
teční program začne ve 12.00 hodin, semi-
fi nále Super Cupu se jede od 21.00. Sobo-
ta je rozdělená na dvě části: dopolední od 
9.00 a odpolední od 15.00 hodin. Vrcholem 
třetího soutěžního dne bude večerní Super 
Grand Prix. V neděli se začne závodit od 9.00 
hodin, fi nále Super Cupu odstartuje ve 14.30. 
Více na www.pragueplayoffs.com.

Martin Fuchs. Foto Christophe Tanière

Ijsbrand Chardon. Foto M. Bechert

Isabell Werth. Foto Leanjo de Koster / FEI

London Knights. Foto Stefano Grasso / LGCT 

Peder Fredricson. Foto David Horváth / CET

Black & White.P. Foto Martina Kůstková

Odstartoval vozatajský 
Světový pohár 2018/2019  

Parkurový Světový pohár 
2018/2019 v plném proudu

Prague Lions dokončili 
GCL před PlayOffs devátí

Drezurní SP pokračoval 
v Lyonu a Stuttgartu

Co nás čeká při GC 
PlayOffs v Praze?

Výběr hřebců CS proběhl 
v Hradištku u Sadské
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