
Krátce před vánočními svátky zažila Česká republika historickou událost jezdecké-
ho sportu. Galashow světového parkuru Global Champions Prague PlayOffs nabíd-
la bezmála 32 tisícovkám diváků v O2 areně a dalším milionům u televizních obra-
zovek nejen nádhernou sportovní podívanou plnou napětí i dramatických zvratů, 
ale také fenomenální show s mnoha audiovizuálními efekty a skvělými účinkují-
cími. Odborná i laická veřejnost nešetří na adresu pořadatelů superlativy a všich-
ni se tak mohou těšit na druhý ročník pořádaný opět v Praze od 21. do 24. 11. 2019.
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Madrid in Motion týmovými 
šampiony GC PlayOffs 2018

Tops-Alexander 
ovládla premiéru 
Super Grand Prix

Praha zažila 13. – 16. prosince netrpělivě 
očekávanou parkurovou událost. V  O2 
areně se konal Global Champions Le-

ague Super Cup, na který zavítali nejlepší 
jezdci a  koně světa. Z  žebříčku celoročního 
bodování soutěže postoupilo šestnáct nej-
lepších celků včetně Prague Lions.

Družstva v Praze postupovala vyřazova-
cím způsobem od čtvrtfinále až do finále 
určeného pro šest nejlepších. Ve čtvrtfinále 
se představili Pražští lvi, v  jejichž barvách 
se blýskla Anna Kellnerová se Silverstonem 
G zdařilou jízdou s  jednou chybou. Jed-

GC PlayOffs v  Praze nepřineslo jen klá-
ní týmů, ale také premiéru speciální sou-
těže Super Grand Prix. Ta byla určená ví-
tězům Velkých cen vypsaných v  roce 2018 
a  jela se v  sobotu 16. prosince. Účastníci 
se museli popasovat s dvoukolovou soutěží 
postavenou na maximální úrovni obtížnos-
ti a předvedli divákům napínavou podíva-
nou. Po prvním kole byly ve výsledkové lis-
tině pouze dvě dvojice s nulou, a to Harrie 
Smolders se Ziniem a Edwina Tops-Alexan-
der v sedle Californie. Smolders však v dru-
hém kole po zastavení koně spadl, takže 
klesl pořadím na poslední příčky. Tops-A-
lexander překonala druhý parkur s jednou 
chybou a díky času 61,08 sekundy se moh-
la začít radovat z vítězství v historicky první 
Super Grand Prix. Na druhém místě skončil 
o půl sekundy pomalejší Ludger Beerbaum 
s Casellem a třetí dojel Frank Schuttert na 
hřebci Chianti´s Champion. 

 Češky Sofie Najmanová a  Kateřina Ku-
čerová zářily v  soutěžích na CSIJ a  CSIY 
v Salzburku (6. – 9. 12.), když v prvním dni 

obě zvítězily. Dařilo se Anně Kellnerové, jež byla čtvr-
tá se Silverstonem G ve stopadesátce a  Emma de 
Moussac s Divou dojela třetí v Grand Prix. 

 Zuzana Zelinková absolvovala při 
čtyřhvězdových mezinárodních závodech 
CSI v Poznani (POL 30. 11. – 2. 12.) Velkou 

cenu s překážkami do 160 cm. V těžkém kurzu chy-
bovala v sedle Caleriho II jednou. Pěkné 9. místo bra-
la s Larimou v soutěži do 145 cm Longines Rankings. 

 Početná česká ekipa zavítala na CSI2* 
do Kreuthu (GER 30. 11. – 2. 12.). Ve vyš-
ších soutěžích se blýskl bezchybným vý-

konem Ondřej Zvára s Chaccolanem na parkuru do  
145 cm, kde dojel čtvrtý a Aleš Opatrný v Grand Prix, 
v níž skončil na Idariovi sedmý. 
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 Závodů CSI2* v Lieru (BEL 23. – 25. 11.) se 
zúčastnila česká jezdkyně Charlotta de 
Moussac. V každém dni třídenního spor-

tovního programu absolvovala s valachem Julesem 
Vernem jednu soutěž na úrovni do 135 cm a ani jed-
nou nechybovala. 

 Úspěšnou účast na CSI v polském Lešně (23. 
– 25. 11.) mají za sebou čeští jezdci. Jiří Hruš-
ka v sedle klisny Acoradie dojel v Big Tour do 

140 cm pátý, Mariana Michlíčková na Idee Van de Ach-
terhoek byla druhá v Grand Prix. Čisté výkony předvá-
děl i Marek Klus. 

 Generální zasedání Mezinárodní jezdecké 
federace, které rozhoduje o nejdůležitěj-
ších otázkách světového jezdectví, zvolilo 

při svém jednání v bahrajnské Manamě (16. – 20. 11.)  
stávajícího prezidenta Ingmara de Vose do vedení 
FEI na další čtyři roky.  

 Česká jezdecká federace rozšířila Jezdec-
ký informační systém JIS o nové funkce. 
Pro vystavení mezinárodních pasů pro 

koně a vydání registrací Mezinárodní jezdecké fede-
race pro rok 2019 je nutné využít právě JIS ČJF. Více 
na www.cjf.cz.  

 Předprodej vstupenek na Galavečer Čes-
ké jezdecké federace 2019 byl zahájen. 
Lístky na tradiční akci, při které 26. 1. 

v Národním domě na Vinohradech v Praze vyhlásí 
ČJF nejúspěšnější jezdce a koně roku 2018, objedná-
vejte na webu www.jezdeckygalavecer.cz. 

 Jockey Club pořádá již XXIV. Galavečer čes-
kého turfu spojený s oceněním nejúspěš-
nějších osobností a nejlepších koní uply-

nulé dostihové sezony. Konat se bude 23. 2. v pražském 
Národním domě na Vinohradech. Vstupenky koupíte 
přes www.dostihy.cz/xxiv-galavecer.

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

no zaváhání zaznamenal také Niel Bruyn-
seels na Gancia de Muze. Hnědák Hansson 
WL Pedera Fredricsona byl penalizován za 
neposlušnost a  tým se tak nakonec o  je-
diný bod nedostal do semifinále. Neděle 
16. prosince nabídla finále, v němž závodilo 
šest družstev, jež prošla sítem vyřazování. 
Po dvou extrémně náročných kolech nako-
nec slavili triumf Maikel van der Vleuten, 
Marc Houtzager a  Eduardo Alvarez Aznar 
z Madrid in Motion. V celkem šesti jízdách 
nasbírali pouze jedenáct trestných bodů.



Drezurní Světový pohár 2018/2019 zapo-
čítávaný do bodování západní Evropy čítá 
včetně fi nálového mítinku celkem jedenáct 
kol. Pět se jich již odehrálo. V  Salzburku 
(AUT) se závodilo ve dnech 8. a 9. prosince 
a obě úlohy ovládl Němec Benjamin Wern-
dl v sedle valacha Daily Mirror. V Grand Prix 
dostal 74,783 % a za volnou sestavu Grand 
Prix mu rozhodčí dali ještě o šest procent 
více. O dva týdny dříve se konaly čtvrté zá-
vody CDI-W v Madridu (ESP). Také tam zví-
tězila v  obou úlohách tatáž dvojice, a  to 
domácí Beatriz Ferrer-Salat s ryzákem Del-
gadem. Její známka za Grand Prix dosaho-
vala bezmála 76 %, výkon v GP kür ohodno-
til sbor známkou převyšující 81 %. 

Už sedm z třinácti kol má za sebou skoko-
vý Světový pohár 2018/2019 započítávaný do 
bodování Západoevropské ligy Mezinárod-
ní jezdecké federace FEI.  Šesté halové závo-
dy CSI5*-W se konaly ve dnech 23. – 25. listo-
padu v Madridu (ESP). Vítězem Velké ceny se 
tam stal Němec Daniel Deusser v sedle de-
setiletého ryzáka Tobaga Z. Druhé místo ob-
sadil švýcarský reprezentant Steve Guerdat 
s Ulysse des Forets. Ten je díky svým stabil-
ním výkonům v  sérii World Cupu aktuálním 
lídrem žebříčku. O dva týdny později závodila 
parkurová elita znovu ve Španělsku, a to v La 
Coruně. Hlavní soutěž tam vyhrála australská 
zástupkyně Edwina Tops-Alexander s hnědá-
kem Vinchesterem. 

Vedle špičkového skokového sportu, kte-
rý mohli návštěvníci pražské O2 areny sledo-
vat ve dnech 13. až 16. prosince během Glo-
bal Champions PlayOffs, připravil pořadatel 
také bohatý doprovodný program. Hlavní 
hvězdou byl Jean-François Pignon, světozná-
mý představitel horsemanshipu. V Praze vy-
stoupil s volnou drezurou camargských koní. 
Sportovní program zpestřil divákům také 
Horseman Team, jehož členové překonáva-
jí bez koní parkurové překážky dosahujících 
běžných soutěžních parametrů. Dech be-
roucí artistické vystoupení připravil Cirk La 
Putyka, adrenalin nabídli jezdci čtyřspřeží, 
představila se také voltižní skupina z Alber-
tovce nebo drezurní jezdkyně Eva Vavříková.

Jako poslední ze čtyř disciplín, v kterých je vy-
pisován halový Světový pohár, se letos do dění 
zapojila voltiž. První závod série 2018/2019 se 
konal až 1. a 2. prosince v Paříži. Všechny kate-
gorie tam ovládli švýcarští reprezentanti. V pas-
-de-deux vyhrála dvojice Syra Schmid a  Zoe 
Maruccio, mezi muži nenašel přemožitele Lu-
kas Heppler a  v  ženské soutěži zvítězila Nad-
ja Büttiker. Ta se radovala z prvního místa také 
o týden později v druhém kole v Salzburku. Muž-
skou soutěž tam vyhrál Ital Lorenzo Lupacchini 
a v pas-de-deux si nejvyšší bodový příděl při-
psali němečtí zástupci Torben Jakobs a Theresa-
-Sophie Bresch. V roce 2019 čekají účastníky dva 
závody a dubnové fi nále v Saumuru (FRA).

Nabitý program měli v závěru roku 2018 
účastníci Světového poháru čtyřspřeží. Bě-
hem čtyř týdnů se konala čtyři kola na-
příč evropskými halami. Po vlažném úvo-
du, v němž mu dva závody nevyšly, se do 
bodování série vyšvihl obhájce titulu Boyd 
Exell z  Austrálie. Tomu se podařilo popr-
vé v sezoně 2018/2019 zvítězit 2. prosince 
ve švédském Stockholmu. Nejvyšší bodový 
příděl si pak připsal i o týden později v Že-
nevě (SUI). V  Maastrichtu v  Nizozemí (25. 
listopadu) se z triumfu radoval domácí vo-
zataj Koos de Ronde a nizozemské národní 
barvy zářily také v Budapešti (2. prosince), 
kde nenašel přemožitele Bram Chardon. 

Účastníky halového seriálu Zimního jez-
deckého poháru 2019 čeká novinka. Po pěti 
ročnících, které vrcholily při Jezdeckém fes-
tivalu v Lysé nad Labem, se mítink přesune 
do Královic. Ve dnech 22. – 23. března se tam 
bude vedle fi nále spřežení a parkurů v rám-
ci seriálu ZJP, závodit také v drezuře a voltiži. 
Festivalu budou předcházet čtyři vozatajská 
a čtyři parkurová kola, při nichž budou sou-
těžící sbírat body do tabulky. Túra startuje 
v únoru, kdy jezdci spřežení budou soutěžit 
v Hradištku a Slatiňanech, skokani zamíří do 
Hradištka a Královic. Březen přinese vozataj-
ská kola Brně a v Tlumačově, skákat se bude 
v Královicích a Tlumačově. Kalendář a pravi-
dla najdete na www.jezdeckypohar.cz.
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Boyd Exell v čele bodování 
vozatajského SP

Skokový Světový pohár 
je v polovině sezony

Jean-François Pignon 
hvězdou show při GC PlayOffs

V Madridu a Salzburku se 
jel Světový pohár v drezuře

ZJP 2019 vyvrcholí při 
festivalu v Královicích

Švýcaři vstoupili do voltižního 
SP ve skvělé formě
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