
Jezdecký zpravodaj vám každý měsíc nabízí stručný souhrn toho nejzajímavějšího, 
co se odehrálo v jezdeckém sportu. Protipólem těchto informací jsou živé interneto-
vé přenosy, které naše mediální skupina realizuje prostřednictvím televize EquiTV.cz.  
Právě letošní sezona je z hlediska on-line vysílání pro nás přelomová, neboť jsme 
vám ještě nikdy nenabídli tolik příležitostí sledovat dlouhé hodiny tzv. LIVE všech-
ny možné jezdecké akce, jako je tomu nyní. Jen za květen máme takových dnů de-
set a v červnu jich bude dokonce čtrnáct. Tak si naše streamy nenechte ujít ani vy!
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Dětské družstvo vyhrálo  
Pohár národů ve Zduchovicích

Kladruby hostily 
tradiční vozatajský 
Rudolfův pohár 

Z duchovice hostily ve dnech 24. – 28. 
dubna druhý ročník závodů CSIO pro 
děti, juniory a mladé jezdce. Čeští re-

prezentanti sbírali jeden úspěch za druhým. 
Dětský tým vyhrál soutěž Poháru národů.

Družstvo dětí ve složení Adéla Opatrná 
v sedle Lordany, Viktor Skutecký s Latinou S, 
Laura Najmanová na La Frei a  Štěpán Filip 
s  Cascarem vyhrálo páteční soutěž Nations 
Cup. Čistým výkonem v obou kolech se blýskli 
poslední dva jmenovaní členové týmu. Na 
druhém místě skončil tým Maďarska 1 a tře-
tí příčku obsadilo Maďarsko 2. V  juniorském 

Mezinárodní vozatajské závody CAI, známé 
jako Rudolfův pohár, se konaly v  Kladru-
bech nad Labem od 24. do 29. dubna. Ve 
dvouhvězdové kategorii „singlů“ si dob-
ře vedla česká jezdkyně Markéta Sedlinská, 
která dokončila na třetím místě. Soutěž párů 
na stejné obtížnosti vyhrál Daniel Bejr. Mezi 
dvojspřežími pony byl nejlepším Čechem 
sedmý Michal Kořínek. O hvězdu vyšší úro-
veň jednospřeží zvládl z domácích nejlépe 
Karel Nývlt, který byl desátý. Vítězkou se sta-
la Polka Katarzyna Kurys. Soutěž dvojspře-
ží s označením 3* ovládli také Poláci. První 
příčku vybojoval Bartlomiej Kwiatek. Nejlep-
ší z  Čechů byl Jaroslav Juráň junior na 22. 
příčce. V  královské kategorii čtyřspřeží ob-
hajoval Jiří Nesvačil junior loňské prvenství. 
To se mu ovšem nepodařilo, dojel si nako-
nec pro druhé místo. Z vítězství se radoval 
Rakušan Josef Leibetseder junior. 

 Ondřej Zvára si 4. 5. dojel s Chaccolanem 
pro 2. místo ve finále Diamond Tour při 
CSI2* Ebreichsdorf (AUT). Ve stejný den se 

dařilo Kamilu Papouškovi, který ovládl finále CSIYH 
s  šestiletou klisnou Charlyn i  se sedmiletým vala-
chem Great Feelingem.  

 Česká drezurní mládež vyrazila na CDIO 
do Máriakálnoku (HUN). Úspěšná tam byla 
Marie Lumbachová, která s Colindou Walk 

obsadila třikrát třetí místo v CDIch. Dařilo se Evě Vavří-
kové. Ta se blýskla třetí příčkou ve freestylu, za který se 
Siracusou dostala přes 72 %. 

 Mezinárodní reiningové závody CRI pro-
běhly v pátek 3. května v Kozlovicích. Se-
niorskou kategorii vyhrál Jonáš Bujnoch 

v sedle hnědáka Mercedes Rooster CDF se známkou 
72,50. V juniorském CRIJ zvítězila Radka Paverová na SK 
Whizchic.  

Jiří Nesvačil junior. Foto Šárka Veinhauerová 

Dětský reprezentační tým při CSIO ve Zduchovicích. Foto Josef Malinovský

 Letošní ročník Zlaté podkovy ve všestran-
nosti má za sebou dvě kola. Úvod, který 
proběhl ve dnech 19. – 21. 4. v Pardubicích 

ovládl Lukáš Létal s Coco Ricem. O dva týdny pozdě-
ji zvítězil v hlavní soutěži druhého kola v Těšánkách 
Petr Lacina na Trikovi.  

 Čechům se dařilo v Opglabbeeku (BEL). 
Jan Malý v kategorii šestiletých obsadil 
dvakrát 2. místo a  jednou vyhrál (26. – 

28. 4.). O dva týdny později tam zářil Martin Řezní-
ček. Největším úspěchem bylo vítězství v Grand Prix 
CSI1* s klisnou Clintin.  

 Paradrezurní jezdkyně Anastasja Višta-
lová se zúčastnila závodů CPEDI v Mann-
heimu (3. – 5. 5., GER). Jela si tam s klisnou 

Dominique pro kvalifikační výsledky pro paralympiá-
du 2020 a ME 2019. Úkol splnila, nejlépe zajela týmo-
vou úlohu za 68,9 %.   

 Českým vytrvalcům se dařilo na CEI v Ša-
moríně (11. – 12. 5., SVK). Nejdelší soutěž 
CEI3* s trasou na 160 kilometrů dokonči-

la Barbora Koderová v sedle Agile Joe, která obsadila 
výborné šesté místo. O dvě pozice níže ve výsledkové 
listině skončil Petr Jadlovský s Karisou.   

 Jiří Nesvačil senior a  Radek Nesvačil 
se zúčastnili CAIO v  maďarském Mezo-
hegyes (3. - 5. 5.). Lépe si vedl Radek Ne-

svačil, který skončil těsně pod pomyslnými stupni ví-
tězů na 4. místě. Jeho otec Jiří Nesvačil zajel výborný 
parkur, celkově obsadil 8. příčku.  

 Vydařené zahraniční starty má za sebou 
Miloslav Příhoda. V Kreuthu (11. – 14. 4., 
GER) dojel v CCI3* se stájovou jedničkou, 

valachem Ferreolus Lat, na skvělém 7. místě. O dva 
týdny později bral v CCI4* v polských Sopotech ve 
dvojici se stejným koněm 10. příčku. 

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

Poháru národů dojel tým České republiky 2 
druhý za Německem. Závodily za něj Petra 
Pařenicová a  Evergreen P, Mariana Michlíč-
ková a Leeve Jung, Sofie Najmanová a Fhorla 
a Tereza Svobodová, jež sedlala Kleiner Lorda. 
Domácí mladí jezdci dojeli v soutěži družstev 
třetí a čtvrtí. V bronzovém týmu byla největší 
oporou Sára Vigrálková s L´Amour. Čechům se 
dařilo i ve Velkých cenách. Adéla Opatrná na 
Lordany skončila třetí v dětské kategorii. V ju-
niorské Grand Prix dojela druhá Tereza Svobo-
dová na Britanii a mezi mladými jezdci zvítězi-
la Michaela Rodová v sedle Cartana K.   



Během předposledního dubnového ví-
kendu odstartoval v Hořovicích prvním ko-
lem Český skokový pohár. Do osmnáctého 
ročníku tohoto parkurového seriálu vstou-
pil vítězně Sergej Motygin, který v sedle Dy-
lana vyhrál v neděli 21. dubna Velkou cenu. 
V soutěži jezdců do 25 let U25 zvítězila Natá-
lie Ulčová s Demontem a Czech Junior Cup 
ovládla Eliška Hasnedlová s Ryaniou. O dva 
týdny později se konalo druhé kolo. Ve Velké 
ceně Brna zvítězil Marek Klus na hřebci Ca-
rebisovi. S Carisonem bral navíc druhé mís-
to. Soutěž U25 vyhrála Miroslava Škanderová 
s klisnou Delisou. Mezi juniory nenašla pře-
možitele dvojice Chantal Nová a Quissini. 

Druhé kolo Global Champions hostilo Me-
xico City. Soutěž GC League vyhráli 13. dub-
na Shane Sweetham, Daniel Deusser a Pe-
der Fredricson v  barvách Shanghai Swans. 
Pražští lvi zastoupení Annou Kellnerovou 
a Nielsem Bruynseelsem dojeli třináctí. O tý-
den později na Miami Beach zvítězili Shane 
Breen a Michael Duffy z Miami Celtics. Pra-
gue Lions ve stejném složení jako v Mexiku 
obsadili pátou příčku. Čtvrté kolo ligy se jelo 
v Šanghaji 4. a 5. května. Nejvyšší počet bodů 
brali Monaco Aces, za něž jeli Marlon Zano-
telli, Julien Epaillard a  Jerome Guery. Marc 
Houtzager a Niels Brunyseels vybojovali pro 
Prague Lions třetí místo. Vítězi Grand Prix se 
stali Jerome Guery v  Mexiku, Pieter Devos 
v Miami a Danielle Goldstein v Šanghaji. 

Jedenáctiletý Ange Guardian s žokejem Ji-
řím Kouskem zvítězil v Úvodní Cross Country 
Koroka, vrcholu zahajovacího dne dostihové 
sezony v Pardubicích. Valach z tréninku Jo-
sefa Váni porazil o 4 1/2 délky Strettona, tře-
tí doběhl Mahony. Hned v úvodu 4500 metrů 
dlouhé tratě si dva jezdci spletli kurs. Jed-
ním z  nich byl Andrew Glassonbury, který 
posléze svůj omyl napravil vítězstvím v Ceně 
Dostihového klubu na šestiletém Lamumo-
vi. České dostihy mezitím znají i první dva 
klasické vítěze roku 2019. Jarní cenu klisen 
ovládla Gold Memory s Michalem Hroudou. 
Ve Velké jarní ceně se prosadil teprve po-
druhé v  kariéře startující bělouš Ignacius 
Reilly pod šampionem Davidem Liškou.

Česká voltižní reprezentace má za se-
bou úspěšný výjezd na CVI do Budapešti. 
Ve dnech 2. - 5. května tam posbírala řadu 
předních umístění. Emma Žůrková vyhrála 
dětské CVI1*. Mezi dětmi nenašla přemoži-
tele ani Klára Kyselá v úrovni CVI2*. Silnou 
konkurencí byly v Budapešti české skupiny. 
Ty totiž ovládly soutěž juniorů 2* i senior-
skou soutěž 3*. Mezi juniory exceloval tým 
TJ Slovan Frenštát, který v závěru jako jediný 
překročil hranici výsledného skóre 7 bodů. 
S více jak jednobodovým náskokem, a tak-
též s více než sedmi body, vyhrála i skupina 
JK Voltiž Albertovec. Tereza Czyžová přidala 
druhé místo v soutěži CVIJ2* a Kateřina Ko-
curová skončila třetí mezi seniorkami. 

Červen nabídne širokou paletu akcí. Do naší 
pozvánkové rubriky se vejde jen zlomek z nich. 
Český skokový pohár zažije dvě kola, Velkou 
cenu Litomyšle a Zduchovic. Na domácí scé-
ně proběhnou čtvery mezinárodní závody. Na 
přelomu května a června to bude vytrvalecké 
CEI v Budislavicích. Od 19. do 23. 6. se bude ko-
nat parkurový Světový pohár J&T BANKA CSI3*-
-W v Olomouci a ve stejném termínu se pojede 
i drezurní World Cup při CDI-W v Brně. Koncem 
měsíce se odehraje voltižní CVI ve Frenštá-
tě. Série Global Champions bude pokračovat 
v Cannes, Stockholmu, Cascais a Monaku.

Marek Klus na Carebisovi. Foto Zenon Kisza

Skupina z Albertovce. Foto Petr Videnka

Luboš Vondráček s Devilin Z. Foto: Josef Malinovský 

Anna Kellnerová. Foto David Horváth / CET

Marc Houtzager a Sterrehof´s Calimero. 
Foto Stefano Grasso / GCL

Ange Guardian. Foto Ivan Krejza

CVI Budapešť přineslo 
českým voltižérům úspěchy

Český skokový pohár 
vstoupil do osmnácté sezony

Skokový seriál Global 
Champions je v plném proudu

Do pražské Chuchle se po 
mnoha letech vrátily parkury

Červnové české i světové 
poháry a další zajímavé akce

V Pardubicích vládl na úvod 
sezony Ange Guardian
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MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY KONÍ
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Závodiště v Praze - Velké Chuchli bylo po 
dlouhá desetiletí spojeno pouze s  dostihy. 
První květnový víkend to však změnil. Kona-
la se tam Jarní cena Velké Chuchle, jejímž vr-
cholem byla stejnojmenná soutěž s překáž-
kami do 135 centimetrů. V silné konkurenci 
postoupilo deset bezchybných dvojic do fi -
nále. Vítězem se stal Luboš Vondráček s klis-
nou Deviline Z, který nechyboval ani v  jed-
né z jízd a zaznamenal nejlepší fi nálový čas. 
Druhý byl s  dvěma nulami Sergej Motygin 
na Dylanovi a třetí příčku obsadila Michae-
la Refková, která v sedle bělky Grace Federi-
cy také nechybovala. Dvě čisté jízdy předvedl 
ještě čtvrtý Vladimír Tretera na Gangsterovi 
a pátý Petr Dohnal s Monte Power. 


