
Letošní olympijská kvalifikace je pro naše jezdce plná zvratů. Nejprve přišla v druhé 
polovině května zpráva o zranění Anny Kellnerové a poté na konci měsíce o ukončení 
sportovní kariéry VDL Fakira – dosavadní stájové jedničky Aleše Opatrného, což v dů-
sledku znamenalo i konec angažmá Opatrného v Czech Equestrian Teamu. Dostavily 
se tak obavy, jak velké oslabení to bude pro české reprezentanty v závěru června při 
kvalifikačním závodu v Budapešti. Na druhou stranu přišly i dobré zprávy. Bez šan-
cí na start pod pěti kruhy není ani Miloslav Příhoda ve všestrannosti. Držíme palce!
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Štětina kraloval v ČSP Velké 
ceně Prahy i Litomyšle

Příhoda vkročil 
úspěšně do 
olympijské kvalifikace

Č eský skokový pohár je v plném prou-
du. Osmnáctý ročník tohoto parkuro-
vého seriálu zažil už pět kol. Ve dvou 

z nich exceloval Jan Štětina. 
Po úvodních mítincích v  Hořovicích 

a v Brně přišel na řadu třetí závod bodova-
ný do pohárových žebříčků. Ten hostila ve 
dnech 17. – 19. května Ostrava Stará Bělá. 
Travnatý povrch tamního kolbiště vyhovoval 
ve Velké ceně nejlépe klisně Carině, kterou 
sedlala Lucie Strnadlová. O  týden později 
závodili jezdci o body do poháru v Hradišt-

Polské Baborowko hostilo ve dnech 23. – 26. 
května mezinárodní závody ve všestrannosti. 
Soutěž CCIO4*-L sloužila jako kvalifikace FEI 
pro družstva na olympijské hry v Tokiu. Bo-
dovat do olympijského žebříčku v  ní moh-
li i jednotlivci. Český jezdec Miloslav Příhoda 
s hnědákem Ferreolus Lat získal ve špičkově 
obsazeném klání šesté místo. V rámci olym-
pijské skupiny C se vyšvihl do vedení bodo-
vání, a to se značným náskokem 73 bodů. Da-
řilo se mu i v úrovni CCIYH2*, kterou ovládl 
s šestiletým valachem Eldoradem.  Dobře si 
vedli i  další čeští reprezentanti. Robert Po-
korný a Floor dokončili CCI4*-S na jednadva-
cátém místě. O tři příčky za ním se umístila 
Eliška Opravilová s Dunkasem A. V krátkých 
třech hvězdách obsadil Miroslav Trunda 
s hnědkou Shutterflyke deváté místo. 

 Výborným výkonem se blýskla Zuza-
na Zelinková při hvězdně obsazeném 
CSI4* ve Wiesbadenu (GER). V  pondělí  

10. června tam s Calerim II absolvovala Grand Prix do  
160 cm. V základním kole ani v rozeskakování nechy-
bovala a dojela devátá. 

 Ve velké formě jezdí úřadující šampion ro-
vinových jezdců David Liška. Několik týdnů 
před vyučením slavil dva hattricky – na slo-

venském mítinku Turf Gala a v Mostě. V sedle Ventaro-
na se stal prvním žákovským jezdcem na listině vítězů 
Velké ceny Slovenska. 

 Sára Vingrálková a Marek Klus závodili na 
CSI v polském Ciekocinku (23. 5. – 2. 6.). Sára 
Vingrálková si připsala v sedle Oscara des 

Fontaines tři vítězství na parkurech do 140 cm. Marek 
Klus vyhrál finále Silver Tour, v kterém sedlal hřebce 
Solidata. 

Miloslav Příhoda a Ferreolus Lat.  
Foto Josef Malinovský

Jan Štětina a Gylord-S. Foto: Zenon Kisza 

 Nadějné výsledky dovezla česká drezur-
ní jezdkyně Eva Jančaříková s rakouského 
Ranshofenu (7. – 9. 6.). Dařilo se jí v sedle 

šestiletého Iffendica v CDIYH. V úvodní úloze dostala 
73,60 % a dojela třetí. O den později získala dokonce 
74 %, což stačilo na čtvrté místo. 

 Závody CSI3* v Mnichově vyvrcholily v ne-
děli 2. června Velkou cenou s překážkami 
do 160 cm. Výborně se s nimi poradil Aleš 

Opatrný, který s Forewerem zajel dvě kola čistě a bral 
druhé místo. O dva dny dříve se Ondřej Zvára blýskl 
s Cento Lanem třetí příčkou v soutěži do 155 cm.   

 Skupina TJ Slovanu Frenštát obsadila 
v CVI2* v Ebreichsdorfu (31. 5. – 2. 6.) čtvr-
té místo (6,854). Výborný výsledek zazna-

menala Tereza Czyžová, která mezi dvouhvězdovými 
juniorkami dojela s  Aladinem třetí s  vysokou prů-
měrnou známkou 7,697.  

 Sedm dvojic postoupilo v neděli 26. květ-
na do rozeskakování parkurové Ceny 
města Olomouce. Z  vítězství se radoval 

čistý Vladimír Tretera na Gangsterovi V/H Noddevelt. 
Nulu zopakoval i Ján Cigán mladší s Djerbou a Marek 
Hentšel v sedle Trenda Densendam Z.   

 Čeští jezdci všestrannosti absolvovali CCI 
v Dunakeszi (HUN 17. – 19. 5.). Skvělé dru-
hé místo si v CCI2* zajistila Veronika Přího-

dová na Expresso-EV. O úroveň vyšší soutěž dokončil 
z Čechů jen Jaroslav Abík, který s Madockem obsadil 
v konkurenci jednadvaceti startujících devátou příčku. 

 Ondřej Zvára se účastnil ve dnech 7. – 9. 6.  
CSI4* v  polské Poznani. Dařilo se mu 
v  sedle Chaccolana, s  kterým zazname-

nal páté místo ve stočtyřicítce. Grand Prix do 160 cm 
absolvoval s Quimerem M a inkasoval čtyři trestné 
body.
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ku u Sadské. Velkou cenu Prahy ovládl Jan 
Štětina s  holandským hřebcem Zentem-
-S. Stejný jezdec nenašel přemožitele ani 
za dalších čtrnáct dní v Litomyšli. Ve Velké 
ceně zazářil v sedle Gylorda-S a ujal se tak 
po pěti kolech i  vedení v  průběžném bo-
dování hlavní túry. V kategorii U25, která je 
po Grand Prix druhou nejobtížnější soutěží, 
vyhrála v Ostravě Natálie Ulčová s Demon-
tem, v Hradištku se dařilo Miroslavě Škan-
derové s Delisou a  v  Litomyšli se radoval 
Jiří Tměj s hřebcem Crosbym DK. 



V Budislavicích se 1. června uskutečnily me-
zinárodní závody a MČR v jezdecké vytrvalosti. 
Účastníky CEI2* čekala trať dlouhá 120 kilome-
trů. Ze soutěže odstoupily nebo byly vyřazeny 
postupně téměř všechny dvojice a hodnocena 
byla jen Lucie Krejčová s Lamiou 1 (13,108 km/h). 
V mistrovském závodu byl nejlepší Petr Jadlov-
ský v sedle Bint Akkary. Ten na národní úrov-
ni startoval sám, ale velmi brzy dohnal účast-
níky CEI, kteří startovali patnáct minut před 
ním. Jeho výsledná rychlost byla 14,343 km/h. 
V CEI1* nenašla přemožitele Justina Sedláková 
na koni AE Egyptian Hakeem. Rychlostí 15,593 
však v mistrovství ČR juniorů nestačila na Kate-
řinu Suchou s Lucií Ferrou (16,637 km/h).

Global Champions pokračovala ve dnech 
17. – 19. května pátým kolem v Madridu. Pra-
gue Lions tam potkala smůla. Anna Kellnero-
vá si při pádu zlomila nohu a z dalších bojů 
je na několik týdnů vyřazena. Madridskou 
týmovou soutěž ovládli Ben Maher a  Mar-
tin Fuchs za tým London Knights. O dva týd-
ny později v Hamburku zvítězili Piráti ze St. 
Tropez, které reprezentovali Olivier Roberts 
a Pieter Devos. V Cannes nenašli 8. června 
přemožitele Eric a Maikel van der Vleutenovi 
v barvách družstva Madrid in Motion. Praž-
ští lvi tam získali čtvrté místo. Jeli ve slože-
ní Niels Bruynseels, Gerco Schröder a Wilm 
Vermeir. Grand Prix ovládli Martin Fuchs 
(Madrid), Daniel Deusser (Hamburk) a Niels 
Bruynseels (Cannes).

Zlatý pohár na 4400 metrů je už čtvrt sto-
letí vrcholem první poloviny dostihové se-
zony v Pardubicích. Letos měl stejné vítěze 
jako loňská Velká pardubická. Žokej Jan Fal-
tejsek, trenér Pavel Tůma a majitel Jiří Char-
vát se tentokrát radovali díky sedmiletému 
hnědákovi Northerly Wind, který zvítězil leh-
ce o 4 1/2 délky před Lamumem a Accele-
ratorem. Na start nastoupilo jen šestičlen-
né pole, které se ale postaralo o napínavý 
dostih. Na špici pracoval v  rychlém tempu 
Dangerous Gleam, hlavní favorité se drželi 
těsně za ním. “Kluci to ale trochu přepálili. 
Na protější straně jsem myslel, že mám po 
dostihu, ale nakonec to šlo v závěru hladce,” 
řekl po doběhu Faltejsek.

Velmi slibné výkony podává od začátku 
sezony 2019 juniorka Eva Vavříková. Vyda-
řený mítink zažila ve dnech 24. – 26. květ-
na ve slovinské Lipici. V úvodní úloze CDIJ 
předvedla v sedle valacha Siracusy druhý 
nejlepší výkon oceněný známkou 70,354 
%. O  den později vyhrála individuální ju-
niorskou úlohu FEI. Od rozhodčích dostala 
70,196 %. V nedělních volných jízdách před-
vedla vysoko hodnocenou sestavu (73,430 
%), která stačila na druhé místo. V Lipici se 
představily také jezdkyně na pony. Skvě-
le si vedla Anna Procházková na Nice Guy, 
která dojela druhá ve freestylu, když atako-
vala hranici 70 %. Zuzana Hradilová v sedle 
ryzáka Arturo Martini skončila šestá. 

V červenci bude pokračovat Český skoko-
vý pohár Velkou cenou Olomouce (14. 7.). Se-
riál Zlatá podkova má na programu poslední 
předfinálové mítinky v Pardubicích (6. – 7. 7., 
spřežení) a v Humpolci (20. – 21. 7., všestran-
nost). Těšit se můžeme na mistrovství ČR 
v drezuře a paradrezuře, které hostí ve dnech 
10. – 14. 7. Královice u Slaného. O dva týdny 
později se v  Martinicích pojede o  mistrov-
ské tituly mezi skokany v kategoriích seniorů 
a mladých jezdců. Další kola Global Champi-
ons zažije Paříž (5. – 7. 7., Chantilly (12. – 14. 7.)  
a Berlín (26. – 28. 7.).

Petr Jadlovský a Kateřina Suchá. Foto Rostislav Smolej

Eva Vavříková. Foto Lukas Kowalski

Petra Pařenicová. Foto archiv pořadatele SJC

Niels Bruynseels v Cannes. Foto Stefano Grasso / LGCT

St. Tropez Pirates v Hamburku.  
Foto Stefano Grasso / GCL

Aktéři Zlatého poháru. Foto Ivan Krejza

Juniorka Eva Vavříková 
zářila na CDI v Lipici

Jadlovský a Suchá mistry 
republiky ve vytrvalosti

Prague Lions pokračují 
v GCL bez Anny Kellnerové

Spring Junior Cup prověřil 
talentovanou mládež

V červenci proběhne nejen 
MČR v drezuře a ve skocích

Pardubický Zlatý pohár 
ovládl Northerly Wind
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Parkurový Spring Junior Cup pro pony, děti, 
juniory a  mladé jezdce se odehrál během 
prvního červnového víkendu v olomouckém 
Equine Sport Centru. Vrcholem byly soutě-
že Grand Prix pro všechny zúčastněné vě-
kové kategorie. Mezi jezdci na pony nenašla 
přemožitele Eliška Petrusová s  Kačenkou 1. 
Velkou cenu dětí s překážkami do 120 centi-
metrů ovládla Karolína Dvořáková s Cornelií 
K. Juniorskou Grand Prix do 130 centimetrů 
zvládl bez chyb a nejrychleji Daniel Pospěch 
s  valachem Non Stop Nova Equi. Nejvyšší 
překážky do 140 centimetrů čekaly na mladé 
jezdce. Základní kolo i finále překonaly bez 
zaváhání čtyři dvojice. Nejrychlejší byla Petra 
Pařenicová s Evergreenem P.


