
Tak máme zimu téměř za sebou a většina jezdců již vyhlíží start venkovní jez-
decké sezony. Ta halová byla letos naprosto mimořádná, a to především díky 
poměrně vlídnému počasí. Nárůst počtu účastníků při Zimním jezdeckém po-
háru ČJF předčil veškerá očekávání a hned několikrát byl překonán rekord v po-
čtu startů. Špičkou ledovce se stalo třetí parkurové kolo tohoto seriálu v Krá-
lovicích, kdy se během jediného dne uskutečnilo přes 330 startů. Doufejme, že 
kvalita organizace závodů dál poroste ruku v ruce se zmíněnou kvantitou.
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Seriál Global Champions 
League odstartoval v Dauhá

Ve Slatiňanech 
a v Brně se konaly 
závody ZJP spřežení

Letošní ročník parkurového seriálu Glo-
bal Champions League přináší hned 
několik novinek. Do kalendáře závodů 

CSI5* přibyla tři nová místa, Stockholm, 
Montreal a New York. Netradiční byl také 
pořadatel zahajovacího mítinku.

Úvodní kolo GCL proběhlo od 28. úno-
ra do 2. března v  Dauhá (KAT), tedy tam, 
kde byli účastníci léta zvyklí okruh uzaví-
rat. Na startu bylo šestnáct týmů včetně 
Prague Lions, do jehož řad letos přibyla tři 
nová jména. V Dauhá reprezentovali Praž-

Druhé kolo vozatajského Zimního jezdecké-
ho poháru ČJF se konalo v sobotu 16. úno-
ra ve Slatiňanech. O  účast byl mezi jezdci 
obrovský zájem, a  tak uspět v  jednotlivých 
kategoriích nebylo lehké. V „jedničkách“ vy-
hrála Michaela Lesáková před Milanem Do-
mesem a  Klárou Juráňovou. „Dvojky“ ovlá-
dl Josef Hrouda. Druhý byl Vladimír Dlouhý 
a třetí Jiří Krásný. Předvedlo se osm čtyřspře-
ží, mezi nimiž nenašel přemožitele Jiří Ne-
svačil mladší. Za ním skončil Josef Hrouda 
a Petr Vlašic. Na třetí kolo zamířili vozatajo-
vé do Brna, kde se závodilo 2. března. TOP3 
v  singlech tvořili Milan Domes, Klára Jurá-
ňová a Ota Bareš. V párech dominoval Petr 
Myslík před Milanem Komárkem a Milanem 
Domesem. Ten byl také jediným účastníkem 
se čtyřspřežím, takže si trasu zajel mimo 
soutěž i v královské kategorii.

 Emma de Moussac se ve dnech 
7. – 10. 3. zúčastnila závodů CSI ve Ve-
jer de la Frontera (ESP). V soutěžích pro 

mladé koně se jí dařilo s valachem Nikiasem VD 
Bisschop. V Grand Prix do 145 cm uspěla s klisnou 
Rubio Monocoat Electric, když dojela druhá. 

 Česká jezdkyně Zuzana Zelinková strávila 
druhou polovinu února ve španělské Va-
lencii na túře závodů CSI. Výborně si vedla 

zejména s mladými koňmi. 14. 2. vyhrála s Abby finále 
CSIYH pro šestileté koně. O týden později byla ve finále 
druhá opět s Abby a také se sedmiletou Ekatherinou. 

 Juniorská reprezentantka v  drezuře Eva 
Vavříková se blýskla skvělými výkony při 
CDN ve Weikersdorfu (16. – 17. 2.). Do úloh 

FEI pro juniory nastupovala s Belle Ennie a Siracusou 
a v oba víkendové dny s nimi brala první, resp. dru-
hé místo.   

Milan Domes. Foto Josef Malinovský

Shanghai Swans: Daniel Deusser a Pius Schwizer. Foto Stefano Grasso / GCL

 V sobotu 23. 2. vyvrcholil v Olomouci II. 
předvýběr hřebců v rámci českého tep-
lokrevníka. Prémii obdržel Lamaze TN 

po Grandorado TN. Komise vyzdvihla jeho skokové 
schopnosti, sílu odrazu a velmi dobrou mechani-
ku pohybu. Vybráno bylo sedm mladých hřebců.

 Při CDI3* v Nice (FRA) nechyběly české 
barvy. V soutěžích Grand Prix a  Grand 
Prix Special se představila Eleonora Kin-

sky v sedle koně Star Wars W. Za své výkony v obou 
těžkých úlohách dostala známky vyšší než 62 %.   

 Sára Vingrálková a Aleš Opatrný se zú-
častnili CSI Krakov v rámci série Cava-
liada Tour (28. 2. – 3. 3.). Vingrálková 

s Kas-Sinim DC zaznamenala v Big Tour do 140 cm 
nulu a třetí místo. Opatrný dojel na Daylight jede-
náctý v Grand Prix s překážkami do 145 cm.    

 V Dauhá (KAT) se týden po zahajovacím 
kole Global Champions konaly závody 
CSI5*, kterých se zúčastnila téměř kom-

pletní světová špička. Anna Kellnerová a Balguero 
obsadili v pátek 9. 3. výborné čtvrté místo ve sto-
padesátce na čas.   

 Česká jezdecká federace oznámila, že 
Mezinárodní jezdecká federace FEI při-
dělila České republice pořadatelství mis-

trovství Evropy dětí, juniorů a mladých jezdců v par-
kurovém skákání pro rok 2021. Tuto vrcholnou akci 
bude hostit areál ve středočeských Zduchovicích.  

 Jockey Club vyhlásil 23. 2. při Galaveče-
ru českého turfu nejúspěšnější osob-
nosti i koně dostihového sportu za rok 

2018. Pět trofejí si odnesl nejúspěšnější majitel Jiří 
Charvát. Hlavní trofej pro Koně roku získal sedmi-
letý hnědák Subway Dancer ze stáje Bonanza.
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ské lvy Niels Bruynseel (Delux van T & L), 
Wilm Vermeir (Iq van het Steentje) a Anna 
Kellnerová (Catch Me If You Can) a s celko-
vými 23 trestnými body skončili patnáctí. 
První vítězství zaznamenali jezdci Shanghai 
Swans Daniel Deusser a Pius Schwizer, kte-
ří překonali dvě kola bez zaváhání. S  jed-
nou chybou na druhém místě dojeli Frank 
Schuttert a Bertram Allen za Valkenswaard 
United a třetí byli, rovněž se čtyřmi trestný-
mi body, Scott Brash a Hans Dieter Dreher 
v barvách New York Empire. 



První březnový víkend se na závodiš-
ti Pardubice premiérově konalo pólo na 
sněhu. Mezinárodní turnaj Taxis Snow Polo 
podle očekávání vyhráli favorizovaní Ma-
ďaři, kteří ve fi nálovém zápase porazili Slo-
vensko 11:6. V souboji o bronz Češi přehráli 
výběr Evropské unie 18:8. Hlavní zápasy se 
hrály na speciálně upraveném ledovém klu-
zišti před tribunou, na které čtrnáct kamio-
nů navezlo sníh z Nového Města na Moravě. 
Rozhodčím všech zápasů byl populární An-
gličan Brad Rainford – Blackett. Pólo by se 
letos mělo do Pardubic vrátit ještě dvakrát, 
další turnaje se plánují na červen a srpen.

Královice hostily dvě kola Zimního jezdec-
kého poháru ČJF v parkurovém skákání. Mítink 
konaný v neděli 10. března čítal bezmála 340 
startů za jediný den. V Pony túře se nakonec 
radovala Anna Abtová v sedle koně Lucky 31. 
Malou túru na překážkách do 115 cm ovládl 
Miloslav Příhoda, který se představil s Quibco-
nou. Velká túra musela být během fi nále ukon-
čena kvůli lokálnímu výpadku proudu. Všech 
deset fi nalistů se „ex aequo“ podělilo o první 
místo. O dva týdny dříve se v Královicích z ví-
tězství v Pony túře radovala Karolína Prušáko-
vá (Sabina) a Malou i Velkou túru vyhrála Tere-
za Veselá. V parkuru do 115 cm sedlala Histanii 
HDH a stopětadvacítku šla s Handsomem DD.

Zahajovací Velká cena v  rámci seriá-
lu Longines Global Champions Tour roku 
2019 se odehrála v sobotu 2. března v Dauhá 
(KAT). Stejně jako loni, také letos se každý ví-
těz Grand Prix na okruhu může těšit z mož-
nosti startovat v  Super Grand Prix při GC 
PlayOffs v Praze. První jméno na seznamu je 
Julien Epaillard. Francouz ovládl hlavní soutěž 
katarského mítinku s ryzákem Usual Suspect 
d‘Auge. Z členů týmu Prague Lions si nejlépe 
vedl Niels Bruynseels s hnědákem Delux van 
T & L, který dojel osmý. K Epaillardovi postup-
ně přibyde dalších osmnáct hvězdných jmen. 
Super Grand Prix můžete sledovat přímo v O2 
areně. Vstupenky na GC PlayOffs v Praze (21. - 
24. listopadu) jsou již v předprodeji prostřed-
nictvím sítě Ticketportal (www.ticketportal.cz).

Na vlně úspěchů se nachází v  Japonsku 
žokej Filip Minařík. V rámci tříměsíčního an-
gažmá vybojoval na závodišti Nakajama už 
jedenácté vítězství a posunul se na hranici 
druhé desítky šampionátu jezdců. Úspěch 
v sedle tříletého hřebce Smile se zrodil sty-
lově v den Minaříkových 44. narozenin. Nejú-
spěšnější žokej české historie se v zemi vy-
cházejícího slunce navíc pravidelně dostává 
do sedla i v lukrativních grupových dostizích. 
Druhý březnový víkend například fi nišoval 
o nos druhý v The Laurel R.C. Sho Nakayama 
Himba Stakes, dostihu grupy 3 s dotací 68,7 
milionu jenů. “Momentálně se mi opravdu 
daří a jsem spokojen. Opakovaně jsem jezdil 
i koně rodiny Yoshidových, největších majite-
lů v Japonsku,” řekl Minařík serveru Jezdci.cz.

Ve dnech 7. – 10. března proběhly ve Varša-
vě parkurové závody CSI3*-W, které uzavřely 
bodování Světového poháru Centrální evrop-
ské ligy FEI. V  jejím vedení byl již před fi ná-
le Polák Jaroslaw Skrzyczynski, který se v čele 
udržel i po fi nálovém mítinku a bodování tak 
vyhrál. V hlavní soutěži Grand Prix exceloval 
další z polských reprezentantů Wojciech Woj-
cianiec v sedle koně Naccord Melloni. Výbor-
ně se ve Varšavě prezentovala i česká juniorka 
Sára Vingrálková. Předvedla řadu bezchyb-
ných výkonů. K nejlepším patřilo třetí místo 
v rozeskakování v Big Tour na překážkách do 
150 cm. V soutěži bodované do žebříčku Lon-
gines Rankings sedlala hnědáka Kas-Sini DC.

Přichází jaro a jezdci a koně se s teplejší-
mi dny pomalu přesouvají z hal na venkovní 
kolbiště. Duben bude nabitý akcemi. Ve dnech 
19. – 21. 4. odstartují hned dva seriály. Jezdci 
všestrannosti se sjedou do Pardubic k první-
mu letošnímu kolu Zlaté podkovy a ve stejném 
termínu se bude konat úvodní mítink České-
ho skokového poháru. Hostí ho Hořovice. Po-
slední dubnový víkend přinese dvoje meziná-
rodní závody, a to vozatajský Rudolfův pohár 
v Kladrubech a parkurový mítink CSIO pro děti, 
juniory a  mladé jezdce ve Zduchovicích. Je 
toho však mnohem víc! Všechny důležité infor-
mace ze světa koní najdete na www.jezdci.cz. 

Miloslav Příhoda. Foto Josef Malinovský

Wojciech Wojcianiec. Foto archiv pořadatele

Taxis Snow Polo. Foto Tomáš Kubelka 

Julien Epaillard. Foto Stefano Grasso / GCL

Niels Bruynseels. Foto Stefano Grasso / GCL

Filip Minařík (uprostřed). Foto archiv žokeje

Ve Varšavě vyvrcholil 
středoevropský World Cup 

Královické závody ZJP 
zaznamenaly rekord

Úvodní Grand Prix LGCT 
v Dauhá vyhrál Epaillard 

Taxis Snow Polo 
v Pardubicích ovládli Maďaři

Duben přinese start seriálů 
i dva mezinárodní závody

Žokej Filip Minařík dál září 
v Japonsku
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