
Zimní přestávka na českých parkurových kolbištích trvala pouhých 55 dnů, 
a pokud budeme počítat napříč disciplínami, tak to bylo ještě o týden méně. 
Halové sezoně dominuje již šestým rokem Zimní jezdecký pohár České jezdec-
ké federace, který vyvrcholí od 22. do 24. března velkým Jezdeckým festivalem 
v Královicích u Slaného. Organizace této akce spojující skoky, spřežení, drezuru 
a voltiž se již tradičně zhostil tým naší mediální skupiny EQUINET ve spoluprá-
ci s Jezdeckým klubem Jezdci.cz. Doufáme, že se v Královicích s vámi potkáme!
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První skokový Zimní jezdecký 
pohár ČJF pro Treteru

Zimní jezdecký 
pohár ČJF 2019 
zahájili vozatajové

Zahajovací kolo parkurové části Zimní-
ho jezdeckého poháru ČJF se odehrá-
lo v sobotu 9. února v hale v Hradišt-

ku u Sadské. O starty na sklonku dlouhé 
zimní sezony byl mezi jezdci obrovský zá-
jem. Připraveno bylo sedm soutěží, z nichž 
tři jsou bodované v rámci seriálu.

V Pony túře na úrovni LP se na úvod da-
řilo Kláře Hlaváčkové, která vyhrála v sed-
le koně Sam. Soutěžící s  velkými koňmi 
mohli volit mezi Malou a  Velkou túrou. 
V  rámci první zmíněné kategorie abso-
lovali parkur stupně L*, tedy s  překážka-

První vozatajské kolo Zimního jezdeckého 
poháru ČJF hostilo v sobotu 2. února Hradi-
štko u Sadské. Nejvyšší bodový příděl v ta-
bulce jednospřeží si tam vyjela Michaela 
Lesáková, která ve dvoukolovém klání ne-
chala za sebou Milana Domese a Dominika 
Brumovského. V soutěži dvojspřeží se nejví-
ce dařilo Petrovi Myslíkovi. Druhé místo ob-
sadil Milan Komárek a na třetí příčku dosá-
hl Milan Domes, jemuž vyšlo hlavně druhé 
kolo, v  kterém předvedl nejrychlejší jízdu 
ze všech startujících. V královské disciplíně 
čtyřspřeží se vedle dalších představil opět 
Milan Domes a dojel pátý. Prošel tak všemi 
vypsanými kategoriemi. Soutěž vyhrál Josef 
Hrouda, druhé místo bral Jiří Nesvačil se-
nior a trojici nejlepších uzavřel Petr Vlašic 
před čtvrtým Jaroslavem Jandlem.

 Aleš Opatrný zvolil jako první letošní za-
hraniční cíl belgický Lier, kde se ve dnech 
7. – 10. 2. zúčastnil závodů CSI. Dařilo se 

mu v  kvalifikaci do Grand Prix, kterou zajel čistě 
s  Idariem van het Netehof a  také s novou posilou 
stáje bělkou Jakartou Royale D.S. 

 Úspěšnou účast na CSI5* v Sharjah (UAE 
31. 1 – 2. 2.) má za sebou Anna Kellnero-
vá. Ve čtvrteční stopadesátce nechybova-

la se Silverstonem G. Dobře se jí vedlo také s Catch 
Me If You Can, s níž dovezla v pátek a sobotu nulu 
v parkurech do 145 a 150 cm. 

 Národních závodů CDN, které se konaly  
1. – 3. 2. v Ebreichsdorfu (AUT), se zúčastnila 
juniorka Eva Vavříková. I se začátkem další 

sezony prokázala velmi slibnou formu. Startovala s va-
lachem Siracusou, s nímž obsadila jedno první a jed-
no druhé místo.   

Josef Hrouda. Foto Josef Malinovský

Vladimír Tretera v sedle Gangstera V/H Noddevelt. Foto Josef Malinovský

 Prvním letošním mezinárodním mítin-
kem Sáry Vingrálkové bylo CSI v Lublinu 
(POL 31. 1. – 3. 2.) a dařilo se jí tam skvěle. 

Předvedla řadu čistých výkonů včetně finále Střední 
túry. V Grand Prix obsadila v sedle koně Kas-Sini DC 
třináctou příčku. 

 Zuzana Zelinková zaznamenala se začát-
kem sezony výborné výsledky se svými 
mladými svěřenci. Ve španělské Valencii 

(5. – 10. 2.) zazářila v soutěžích CSIYH několika bez-
chybnými parkury. Nakonec vyhrála s Indirou H finá-
le pro šestileté a s Ekatherinou pro sedmileté koně.  

 Nové závody spřežení konané na území 
České republiky přibyly do kalendáře Me-
zinárodní jezdecké federace pro rok 2019. 

Jedná se o CAI dvouhvězdové a tříhvězdové úrovně 
pro singly, páry a čtyřspřeží. Proběhnou od 30. 8. do 
1. 9. v Písečném nad Dyjí.   

 Do Czech Equestrian Teamu přestoupi-
la se začátkem sezony 2019 nová posi-
la. Je jí juniorská reprezentantka v dre-

zuře Eva Vavříková, která tak doplní doposud ryze 
parkurový tým ve složení Anna Kellnerová a Aleš 
Opatrný.    

 V Offenburgu (GER) se ve dnech 1. – 3. 2. 
konalo poslední kvalifikační kolo Světo-
vého poháru ve voltiži. V soutěži žen vy-

hrála švýcarská reprezentantka Nadja Büttiker, muž-
skou kategorii ovládl Němec Jannik Heiland. Finále 
se pojede v dubnu v Saumuru (FRA).  

 Pořadatelé závodů J&T BANKA CSI3*-W Olo-
mouc, které jsou zapsané do bodování Svě-
tového poháru, ohlásili, že diváci a fanouš-

ci parkurové disciplíny si letos užijí tento mítink o jeden 
soutěžní den déle. Akce bude probíhat od 19. do 23. 6. 
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mi do 115 cm. Nejlépe jej zvládla Kristý-
na Vrbenská na koni Ramzes S.H., druhou 
příčku obsadila Tereza Veselá s Histannií 
a třetí skončila Veronika Špačková s klis-
nou Larou 15. Vrcholem mítinku bylo S* 
s překážkami do 125 cm. Po napínavém fi-
nále pro deset nejlepších se nakonec ra-
doval Vladimír Tretera v  sedle Gangstera 
V/H Noddevelt. Ten ani jednou nechybo-
val, stejně jako druhá Tereza Veselá na 
Handsome DD HDH. Třetí příčka patřila Te-
reze Mückové, která s hřebcem Le Bo Jan-
gles Karsit dovezla rovněž dvě nuly.



Tři vítězství zažil v základní části parkuro-
vého Světového poháru 2018/2019 němec-
ký jezdec Daniel Deusser. Po triumfu v říjnu 
ve Veroně a v  listopadu v Madridu nenašel 
přemožitele v  sobotu 9. února v  Bordeaux. 
V  rozeskakování tam v sedle ryzáka Tobaga 
Z porazil soupeře o bezmála sekundu a půl. 
O dva týdny dříve se závodilo v Amsterdamu, 
kde se z vítězství radoval Švéd Henrik von Ec-
kermann s klisnou Tovek Mary Lou. Do vedení 
žebříčku Západoevropské ligy se dostal prá-
vě Daniel Deusser. Zda mu forma vydrží i ve 
fi nále, na to si musíme počkat do 3. dubna, 
kdy odstartuje rozhodující mítink, který hostí 
švédský Göteborg. 

V  halové části drezurního Světového po-
háru Západoevropské ligy dominuje loňská 
vítězka, německá jezdkyně Isabell Werth. Po-
slední triumf prožila při CDI-W v  Amsterda-
mu, kde ve volné Grand Prix dosáhla s klisnou 
Weihegold OLD na známku 86,810 %. V sezo-
ně 2018/2019 vyhrála všude, kde startovala, 
což bylo v Lyonu s Emiliem 107 a ve Stuttgartu 
v sedle Belly Rose. Účastníky čekají ještě dvě 
kvalifi kační kola. V  polovině února se bude 
závodit v  Německu v  Neumünsteru, o  měsíc 
později zažije vrcholnou drezuru nizozemský 
s´Hertogenbosch. Finále drezury proběhne 
společně s parkurovým fi nále v Göteborgu ve 
Švédsku. Termín je stanoven na 3. až 7. dubna.

V sobotu 26. ledna proběhl v Praze na Vi-
nohradech Galavečer ČJF. Ta při něm vyhlásila 
jezdce a koně roku 2018. V seniorských kate-
goriích si trofeje odnesli skokanka Anna Kel-
lnerová, drezurní jezdkyně Tereza Hábová či 
všestranný Miloslav Příhoda. Ve vozatajské 
královské disciplíně čtyřspřeží byl oceněn Jiří 
Nesvačil mladší. V reiningu byl nejúspěšnější 
Lukáš Brůček, ve vytrvalosti Lucie Škábová a ve 
voltiži Jan Hablovič. Nejlepší voltižní skupina 
sezony 2018 je z Jezdeckého klubu voltiž Alber-
tovec. Koňmi roku se stali Diva, Fürst Roman-
tico, Ferreolus Interkonix, Suraya, Patriot NH 
a SK Whizchic. Cenu za mimořádný přínos pro 
rozvoj jezdectví získal Czech Equestrian Team.

Devatenáct kol a  jako zlatý hřeb PlayOffs 
v Praze nabízí kalendář parkurové Global Cham-
pions v roce 2019. Stockholm, Montreal a New 
York budou mít v seriálu premiéru. Start se ne-
tradičně odehraje na přelomu února a března 
v Dauhá, kde se túra po řadu let uzavírala. Ná-
sledovat budou v  první polovině roku závody 
v Mexico City, Miami, Šanghaji, Madridu, Ham-
burku, Cannes, Stockholmu, Cascais a  Mona-
ku. O prázdninách se bude pokračovat v Paříži, 
Chantilly, Berlíně, Londýně a Valkenswaardu. Na 
podzim čekají světovou špičku mítinky v Římě, 
St. Tropez a New Yorku. Závěr bude patřit stejně 
jako loni Global Champions PlayOffs, které bude 
hostit 21. až 24. listopadu pražská O2 arena. 

Francouzské Bordeaux hostilo ve dnech 9. 
a 10. února fi nále vozatajského Světového po-
háru. Jako největší favorit do něj nastupoval 
Australan Boyd Exell, který suverénně vedl že-
bříček po základní části. Jenže nakonec v prv-
ním kole pohořel a jeho zaváhání využili sou-
peři. Výborně si vedl mladý nizozemský jezdec 
Bram Chardon, jenž přicházel do druhého 
kola z nejlepší pozice. Následně zajel druhý 
nejlepší výsledek a v rozjížďce už mu stačilo 
jet takzvaně na jistotu a čistě, aby dosáhl na 
titul. Stříbro bral jeho krajan Koos de Ronde 
a na třetím místě skončil Belgičan Glenn Ge-
erts. Čtvrtý dojel otec vítěze Ijsbrand Chardon. 

Celkem 27 soutěží ve 4 disciplínách pro-
běhne ve dnech 22. až 24. března v Královi-
cích u Slaného při 6. ročníku Jezdeckého fes-
tivalu. Na pátek jsou naplánované otevřené 
parkurové soutěže od pony kategorie ZP až 
do Velké ceny C-E-T s výškou překážek do 135 
centimetrů. Večer diváci uvidí také oblíbené 
Mini-Maxi a show program. Sobota bude ve 
znamení fi nálových soutěží Zimního jezdec-
kého poháru ve skocích i spřežení. V nedě-
li se můžete těšit dopoledne na voltiž a od-
poledne na drezuru. Podrobnosti najdete na 
adrese www.jezdeckyfestival.cz.

Isabell Werth. Foto Arnd Bronkhorst / FEI

Bram Chardon. Foto Eric Knoll / FEI

Daniel Deusser. Foto Eric Knoll / FEI

Drezurní jezdci roku 2018. Foto Kateřina Návojová

Jan Andrlík přebírá cenu pro C-E-T. 
Foto Kateřina Návojová

GCL a LGCT vyvrcholí opět v Praze. Foto Kateřina Návojová 

Ve Světovém poháru spřežení 
zvítězil Bram Chardon

Werth vládne halovému 
Světovému poháru v drezuře Česká jezdecká federace 

ocenila úspěchy roku 2018

Hattrick Daniela Deussera 
ve skokovém World Cupu

Jezdecký festival v Královicích 
nabídne 27 soutěží

Série Global Champions 
se rozrůstá o tři kola
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