
Zimní část sezony definitivně uzavřel Jezdecký festival v Královicích a poté již naplno 
odstartovala její hlavní část, která se zpravidla odehrává na venkovních kolbištích. 
Dnes se ještě ohlédneme za halovými vrcholy, a to jak doma, tak v zahraničí. Nemů-
žeme opomenout, že 10. dubna proběhla volební konference ČJF, při níž obhájila post 
prezidentky Olga Plachá. Jejími kolegy ve Výkonném výboru jsou Jiří Skřivan (domá-
cí sport), Bohumil Rejnek (zahraniční sport), Martin Blažek (legislativa), Martin Pecka 
(marketing a komunikace), Klára Šalková (vzdělávání) a Ludmila Šedá (ekonomika).
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V Královicích vyvrcholil 
skokový Zimní jezdecký pohár

Finále vozatajské 
zimní túry ovládli 
Domes a Vlašic

V sobotu 23. března proběhly v rámci 
Jezdeckého festivalu v  Královicích 
finálové soutěže Zimního jezdecké-

ho poháru ČJF v parkurovém skákání. Z ví-
tězství ve třech túrách se radovaly Jana 
Táboříková, Kateřina Mestenhauserová 
a Veronika Turečková.

V Pony túře usilovalo o celkové prvenství 
jednadvacet dvojic. Nakonec to byla Jana Tá-
boříková v sedle Kary 261, která po dvou čis-
tých kolech obsadila první místo. Druhé mís-
to brala Eliška Petrusová s klisnou Kačenkou 
1. Ta rovněž dovezla dvě nuly, byla však o více 

Vozatajský Zimní jezdecký pohár ČJF vyvr-
cholil během Jezdeckého festivalu v Králo-
vicích u  Slaného. Finálová klání proběhla 
v  sobotu 23. března. V  soutěži jednospře-
ží nenašel přemožitele Milan Domes, kte-
rý dokončil dvě kola s  výsledkem 152,44 
sekundy. O dvě sekundy více zaznamenala 
druhá Michaela Lesáková a třetí skončil Ja-
kub Andrs (157,55 sekundy). V kategorii párů 
vyhrál Petr Vlašic s výsledkem 165,16, o tři 
sekundy více zapsal druhý Milan Domes. 
Třetí místo obsadil Zdeněk Jirásek v  čase 
168,48 sekundy. Soutěž čtyřspřeží vyhrál 
opět Petr Vlašic s  náskokem bezmála tři-
ceti sekund na druhého Josefa Hroudu. Na 
třetím místě skončil Milan Domes (244,07 
sekundy).

 Početná výprava zamířila v  březnu do 
Arezza na Toscana Tour. V řadě výborných 
výsledků se vyjímali Zdeněk Žíla a  Ka-

mil Papoušek s mladými koňmi. Aleš Opatrný vyhrál  
22. 3. dvě soutěže Gold Tour. Sedlal při nich Idaria VH 
Netehof a Sangris Boye.  

 Českým jezdcům se dařilo na CDI v Zakr-
zowě (POL). Marie Lumbachová v  sedle 
klisny Colindy Valk brala dvakrát 3. místo 

v dětské túře. Libuše Mencke se Syriem zazářila v so-
botu 6. 4. v Grand Prix Special. Obsadila 3. příčku se 
známkou 66,681 %. 

 Zuzana Zelinková absolvovala ve dnech 27. 
– 31. 3. výjezd do Gorla Minore (ITA). Vel-
mi dobře si vedla na parkurech pro mla-

dé koně. S pětiletou Abby získala 3. místo. Pro pomy-
slný bronz dojela i s Larimou v soutěži s překážkami 
do 145 cm.   

Petr Vlašic. Foto Kateřina Návojová

Veronika Turečková s Einsteinem. Foto Kateřina Návojová

 Česká dvojice Tereza Mrázková a Clasic T 
dokončila 31. 3. náročné CCI4* v Beltonu 
(GBR). Úspěšně vkročili do sezony i jezdci 

na CCI3* v Luhmühlen (GER). Miloslav Příhoda s Fe-
rreolus Lat dojel na 29. místě. Tři hvězdy dokončil 
i Petr Lacina na Kamikatze.  

 Během posledního březnového víken-
du se řada českých jezdců účastnila CSN 
v Ebreichsdorfu (AUT). Skvělou formu si 

dovezl Marek Klus, který bral několik předních pří-
ček i vítězství. Ve stočtyřicítce v sobotu 30. 3. dojel 
s Al Camberem třetí.   

 Ve Weikersdorfu (AUT) závodily 16. a 17. 3.  
Hana Vášáryová a  Eva Vavříková. Hana 
Vášáryová a Filipa si se známkou 66,167 % 

dojely pro 5. místo v úloze Grand Prix. Eva Vavříková 
brala dvakrát druhé místo v úlohách pro juniory, a to 
s Belle Ennie i Siracusou.    

 Úvod sezony vyšel skvěle Martinovi Řez-
níčkovi. Zářil na CSI v  Lieru i  Lanakenu 
(BEL). V  sedle Clintina vyhrál 24. 3. jed-

nohvězdovou Grand Prix Lier a o dva týdny později 
Grand Prix CSI1* v Lanakenu. Tam si připsal také vý-
hru v soutěži do 140 cm s Chanyou.   

 Eliška Opravilová s  Dunkasem dokonči-
la 7. 4. náročnou soutěž CCI4* ve Strzego-
mi (POL), a to na 26. místě. V CCI3* dojela 

Eliška Orctová s Bonusem šestnáctá. Veronika Přího-
dová v sedle Expresso-EV brala 9. místo v CCI2* a Mi-
loslav Příhoda s Eldoradem byl osmý v CCI1*.  

 V  italské Cervii se při CSI2* představila 
Sára Vingrálková. S klisnou L´Amour do-
jela 24. 3. sedmá v Grand Prix do 145 cm. 

O čtyři dny později vyhrála s koněm Damocles From 
Second Life Z soutěž pro šestileté koně a s Oscarem 
des Fontaines ovládla parkur do 135 cm.
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než sekundu pomalejší než vítězka. Tře-
tí skončila Kateřina Prušáková na Sabině 3. 
V Malé túře s překážkami do 120 cm vyhrá-
la Kateřina Mestenhauserová na Titanovi 7. 
Obě kola překonala bez trestných bodů. Bez 
chyb dojela také druhá Kamila Starečková 
s Riosca Star, stejně jako třetí Ondřej Pospí-
šil na Adularovi. Velká tůra byla postavená na 
překážkách do 130 cm. Dvě kola vyšla nejlépe 
bezchybné Veronice Turečkové s Einsteinem. 
Druhý skončil Ondřej Pospíšil na Zandirovi 
a  třetí místo obsadila Darina Hochmanová, 
která sedlala Chiquitu LS.



Isabell Werth (GER) potvrdila ve fi nále dre-
zurního Světového poháru v Göteborgu pozici 
nejlepší jezdkyně světa. V sedle fenomenální 
klisny Weihegold OLD vyhrála v pátek 5. dubna 
zahajovací úlohu Grand Prix. Nejvyšší hodno-
cení (88,871 %) získala o den později německá 
dvojice i za výkon v Grand Prix Freestyle. Werth 
vyrovnala rekord Anky van Grunsven, jež byla 
dosud jedinou sportovkyní, která vyhrála fi ná-
le World Cupu v drezuře třikrát za sebou. Dru-
hé místo obsadila Laura Graves z USA s Ver-
dadem, která zajela volnou sestavu za 87,179 % 
a třetí příčku brala Němka Helen Langehanen-
berg s Damseym FRH. Ta dostala ve fi nálovém 
freestylu 86,571 %.

Jezdecký festival, který se konal 22. – 24. 
března, nezklamal příznivce drezury a volti-
že. Ve voltižním klání juniorek katego-
rie A  zvítězila Barbora Kyselá se známkou 
6,522. Cvičila s Aladinem pod vedením On-
dřeje Svobody. Stejný lonžér vedl Laudatia, 
s nímž vyhrála Klára Kyselá juniorskou ka-
tegorii B. Juniorské skupiny ovládli voltižéři 
z TJ Slovan Frenštát na Aladinovi. Jejich hod-
nocení přesáhlo hranici 7 bodů. Seniorskou 
soutěž žen absolvovala pouze Nela Stříbná 
s Aramisem. Získala více než 5,5 bodu. Dre-
zurní úlohu vJ/2017 vyhrála dvojice Tina Po-
spíšilova a Fiorella TC s hodnocením 68,183 
%. IM1 kür zajela nejlépe Hana Vojáčková 
s Don Airem, která dostala téměř 70 %.

Oba vrcholy první dostihové neděle ve 
Velké Chuchli ovládli favorité. V  Gomba 
handicapu na 1200 metrů se prosadil os-
miletý hnědák Master Of Gold ze stáje TVD, 
který se stal teprve třetím trojnásobným 
vítězem v historii dostihu. Na dalších mís-
tech doběhly klisny Celine My Heart a Be-
nidiction. Vítěz pod Jaromírem Šafářem za-
běhl rekordní čas 1:09,64. Ve Velké dubnové 
ceně zvítězil tmavý hnědák Black Canyon 
z DS Pegas, v jehož sedle musel zraněného 
Petra Foreta nahradit Adam Florian. Black 
Canyon stanovil nový traťový rekord na 
1800 metrů. Protože sázková kancelář Toto 
CZ dosud neobdržela novou licenci, musel 
se start sezony obejít bez klasických sázek.

Kompletní juniorské parkurové druž-
stvo odcestovalo do Belgie do Opglabbeeku, 
aby se tam 4. – 7. dubna účastnilo závodů 
CSIOchJY. Soutěž Poháru národů s překážka-
mi do 140 cm absolvovala čtveřice Sofi e Na-
jmanová, Linda Portychová, František Stružin-
ský a Kateřina Tomanová. Jejich výkony stačily 
na 10. místo. Lépe se českým jezdcům dařilo 
v soutěžích jednotlivců. Sofi e Najmanová ne-
chybovala s Pass Away ve stotřicítce a dojela 
dvanáctá. Na parkuru o 10 cm vyšším skonči-
la Petra Pařenicová (Evergreen P) na 12. příčce 
s jedním trestným bodem a Linda Portycho-
vá s La Mirage byla se stejným skóre čtrnáctá. 
Dařilo se Lauře Najmanové v dětské kategorii. 
Ta se dvakrát umístila v TOP10. 

Květnový kalendář je plný akcí. Z  toho 
nejdůležitějšího jmenujme závody Českého 
skokového poháru. Po Brně, jež hostí seri-
ál začátkem měsíce, zamíří jezdci 17. 5. do 
Ostravy a za týden nato do Hradištka. Zla-
tá podkova zažije čtyři závody. Militaristé se 
sejdou v  Těšánkách (4. – 5. 5.) a Dvorečku 
(18. – 19. 5.), soutěže spřežení se pojedou 
ve stejných termínech v Semicích, respekti-
ve v Těšánkách. Rozběhla se také série Glo-
bal Champions s českou účastí. V květnu se 
bude skákat v Šanghaji (3. – 5. 5.) a o dva 
týdnu později v Madridu. 

Isabell Werth a Weihegold OLD. Foto Liz Gregg / FEI

Laura Najmanová a Elise S. Foto Lukáš Najman

Steve Guerdat a Alamo. Foto Liz Gregg / FEI

Skupina TJ Slovan Frenštát. Foto Kateřina Návojová

Hana Vojáčková s Don Airem. Foto Kateřina Návojová

Master Of Gold s Jaromírem Šafářem. Autor Ivan Krejza

Junioři absolvovali v 
Opglabbeeku Pohár národů

Werth ve fi nále drezurního 
World Cupu neporažena

Jezdecký festival tradičně 
s drezurou a voltiží 

Hattrick Steva Guerdata 
ve fi nále Světového poháru

Pestrá nabídka jezdeckých 
akcí v květnu

Zahájení v Chuchli: Rychlé 
časy a chybějící sázky
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Švýcarský jezdec Steve Guerdat vyhrál 
v Göteborgu potřetí v kariéře fi nále parkuro-
vého Světového poháru. V sedle Alama za-
hájil ve čtvrtek 4. dubna vítězstvím v úvod-
ní honební soutěži do 160 cm. V  druhém 
kole sice klesl po chybě na průběžnou třetí 
příčku, ale dvěma čistými výkony v poslední 
části, jež se jela 7. dubna, si nakonec zajistil 
třetí titul. Poprvé se stal šampionem v roce 
2015 v Las Vegas, podruhé hned v následu-
jícím roce v Göteborgu. Při jedné z nejdů-
ležitějších akcí sezony se dařilo i  dalšímu 
Švýcarovi Martinovi Fuchsovi, který sedlal 
Cloonyho a obsadil s ním druhé místo. Třetí 
příčku bral Švéd Peder Fredricson na Catch 
Me Not S. Do TOP5 se dostal ještě Němec 
Daniel Deusser a Belgičan Niels Brunyseels.


