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Aleš Opatrný po třech letech 
opět mistrem republiky 

Zlato na MČR ve 
všestrannosti vybojoval 
Pavel Březina

L etošní mistrovství České republiky v 
parkurovém skákání jezdců do 25 let, 
žen a jednotlivců hostily ve dnech 25. 

až 28. července Martinice u Březnice. Deko-
rováni byli tři individuální mistři a také zlatý 
tým pro rok 2019. 

Nejvyšší obtížnost nabídla soutěž jed-
notlivců, která vrcholila třetím kolem s pře-
kážkami do 150 centimetrů. Dva jezdci do-
kázali překonat všechna kola bez chyb, a 
tak se v nedělním závěru rozeskakovali o 
zlato. Marek Klus s Carebisem dojel do cíle 
opět s nulou v čase 39,69 sekundy. Vzápě-

Jezdci všestrannosti se sjeli o prvním srpno-
vém víkendu do Borové, aby tam bojovali o 
mistrovské tituly. Seniorskou kategorii ovládl 
Pavel Březina s Cona Ciou, který se posunul 
na první příčku až díky poslední disciplíně, 
kterou byl kros. Stříbro brala Veronika Pří-
hodová na Expresso-EV a třetí místo obsadil 
Miroslav Trunda s Shutterflyke. Anežka Lexo-
vá na Bueně Vistě se stala mistryní ČR v ka-
tegorii jezdců do 25 let. V Borové se závodili 
také junioři. V mladší skupině od 14 do 16 let 
nenašla přemožitele Zuzana Švarcová v sed-
le koně Scyris MT2, mezi juniory od 17 do 18 
let vyhrála Michaela Haderková s Mr. Míšou 
SL. Dětskou kategorii ovládla Nikola Bártová 
s Garantem. O zlato bojovali i děti na pony. V 
kategorii jezdců ve věku od 10 do 13 let se ra-
dovala Ema Štěpánková s klisnou Kateřinou, 
mezi jezdci od 13 do 16 let to byla Nela Ha-
velková s Pírkem.

 Od 24. do 28. 7. probíhalo v San Giovanni 
(ITA) ME v drezuře dětí, juniorů a mladých 
jezdců. Z českých zástupkyň si nejlépe 

vedla Eva Vavříková. V úvodní úloze byla se 71,364 % 
sedmnáctá. V druhé jízdě zaznamenala přes 69,5 %. 

 Ve francouzském Aumontu se v sobotu 
27. 7. odehrála v rámci mezinárodních vy-
trvaleckých závodů CEI2* soutěž na 120 

kilometrů. Zazářila při ní česká reprezentantka Lucie 
Koryťáková v sedle koně Shagya Florina, když do cíle 
dorazila v nejlepším čase.

 Karel Nývlt obsadil s jednospřežím výbor-
né 6. místo v CAI3* Ptakowice (POL). V sil-
né konkurenci v kategorii páru dojel Václav 

Coufalík patnáctý. V CAI s dvěma hvězdami uspěl Josef 
Hrouda, který porazil jediného soupeře Ricarda Mass-
manna z Čile. 

Pavel Březina s Cona Ciou.  
Foto Josef Malinovský

Aleš Opatrný s Forewerem. Foto Josef Malinovský

 Zuzana Zelinková vyhrála v neděli 4. 8. par-
kur do 150 cm při CSI4* v Šamoríně. Sedlala 
zkušeného hřebce Caleriho II. Velmi dobře 

se tam prezentovalo dětské družstvo ve složení Lau-
ra Najmanová, Viktor Skutecký, Adéla Opatrná a Štěpán 
Filip. Obsadilo 3. místo.  

 V německém Verdenu se ve dnech 8. – 
12. 8. uskutečnil jezdecký festival, kterého 
se zúčastnila také česká drezurní repre-

zentantka Libuše Mencke. V sedle mecklenburské-
ho valacha Syria 2 absolvovala úlohu Grand Prix a se 
známkou 67,261 % dojela čtrnáctá.   

 Vozatajské soutěže při festivalu CHIO v 
Cáchách (GER) se zúčastnil Jiří Nesva-
čil ml. Ve hvězdně obsazené výsledkové 

listině získal 18. příčku. Vítězem se stal fenomenál-
ní Australan Boyd Exell, který za sebou nechal Nizo-
zemce Koose de Ronde a IJsbranda Chardona.  

 Miloslav Příhoda absolvoval s koněm Fe-
rreolus Lat další kvalifikační závody na 
olympijské hry v Tokiu. Na start CCI4*S se 

postavil v polské Strzegomi. Po slibné drezuře mu 
nevyšel kros a dokončil nakonec na 40. místě. V kva-
lifikačním snažení však pokračuje dál.    

 Zemský hřebčinec v Písku oficiálně ote-
vřel v úterý 13. srpna nově zrekonstruova-
né kolbiště. Zkolaudováno bylo v pondě-

lí a již druhý den se na něm uskutečnilo kvalifikační 
kolo KMK. „Rekonstrukce vyšla na 27 milionů korun,“ 
prozradil Ing. Kratochvíle. 

 V sobotu 27. července obletěla Českou re-
publiku smutná zpráva. Ve věku nedoži-
tých 71 let náhle zemřel Ing. Jan Pellar. 

Veřejnost ho znala hlavně jako ředitele Zemského 
hřebčince v Písku, pro koně a jezdectví však pracoval 
celý život. Čest jeho památce!

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

tí ho ale porazil Aleš Opatrný s Forewerem, 
který také nechyboval a byl o téměř tři 
sekundy rychlejší. Bronz vybojoval Vladi-
mír Tretera s Gangsterem. V ženské soutěži 
zvítězila Vladislava Fenclová s Picobellou, 
druhá dojela Iva Eisermannová s Percym a 
rozeskakování o třetí místo vyhrála Alžběta 
Vojtková na Zarthagovi BR. Kategorii jezdců 
U25 ovládla suverénně Linda Portychová a 
Falino, stříbro si odvážela Nicola Grüntha-
lová s Carefulem Z. Třetí příčku brala Kateři-
na Kučerová s klisnou Anabel van´t Kathof. 
Týmovou soutěž vyhráli Jihočeši.



V Nebanicích se 1. – 4. srpna konal tradič-
ní CAI Světový pohár čtyřspřeží a závodilo se i 
v jiných kategoriích. Série World Cup přiláka-
la řadu hvězd z TOP10 žebříčku FEI. Obhájce z 
let 2017 a 2018 Benjamin Aillaud musel sou-
těž vzdát kvůli závadě na postroji, a otevřel tak 
cestu ostatním. Vítězem se stal Belgičan Glenn 
Geerts, který za sebou nechal Jeroma Vouta-
ze (SUI) a Michaela Brauchla (GER). Nejlepším 
Čechem byl Jiří Nesvačil junior. Ten zajel tře-
tí nejlepší parkur a celkově skončil šestý. Mezi 
dvojspřežími si nejlépe vedl Němec Lars Schwi-
tte. Z českých jezdců byl nejvýše postavený Jo-
sef Drábek, který obsadil třinácté místo. Stejné 
umístění bral Libor Kurka v singlech, v nichž vy-
hrála Jessica Wächter (GER). 

Do pražského vyvrcholení série Global 
Champions zbývají jen tři kola. V Berlíně se 
o posledním červencovém víkendu blýskli 
nejlepšími výkony Hamburg Giants. O týden 
později v Londýně vyhráli London Knights a 
ve Valkenswaardu dominovali New York Em-
pire. Jezdcům Prague Lions se nejvíce dařilo 
v Berlíně, kde dojeli šestí. Závodili za ně Mar-
co Kutscher, Gerco Schröder a Niels Bruyn-
seels. V žebříčku, v němž vedou London Kni-
ghts, drží Pražští lvi 12. příčku. V rámci túry 
jednotlivců Longines Global Champions Tour 
bodovala Dani G. Waldman. Ta vyhrála s Liz-
ziemary Velkou cenu Berlína. V Londýně se 
radoval Ben Maher v sedle ryzáka Explosio-
na W a ve Valkenswaardu vyhrál Maikel van 
der Vleuten s bělkou Danou Blue.

Jedenáctiletý valach Ange Guardian v so-
botu 10. srpna počtvrté v kariéře ovládl kva-
lifi kaci na Velkou pardubickou a udržel si 
letošní neporazitelnost. V Ceně fi rmy Chlá-
dek a Tintěra Pardubice zaskakoval v sedle 
hnědáka stáje Anděl strážný Lukáš Matus-
ký, který zachoval chladnou hlavu a rozho-
dl o svém vítězství zhruba 300 metrů před 
cílem. Dokonalý triumf trenéra Josefa Váni 
dotvořil No Time To Lose pod Janem Kra-
tochvílem, který si pět délek za suverénním 
vítězem pohlídal druhou příčku. Třetí místo 
uhájil dlouho vedoucí Bridgeur.

Ermelo v Nizozemí hostilo od 26. do 28. 
července mistrovství světa juniorů a mist-
rovství Evropy seniorů ve voltiži. Skvělým de-
vátým místem v celkovém pořadí juniorek se 
blýskla Tereza Czyžová, která cvičila s Aladi-
nem pod vedením Ondřeje Svobody. Její skó-
re bylo 7,702. Skupina z Frenštátu pod Rad-
hoštěm vybojovala pátou příčku (7,255) se 
stejným koněm a lonžérem. V seniorské ka-
tegorii závodila albertovská skupina na Pa-
triotovi NF, kterého lonžovala Andrea Viden-
ková. S celkovým hodnocením 7,592 skončila 
sedmá. Šampionát ovládli voltižéři z Němec-
ka, kteří zvítězili ve všech juniorských soutě-
žích jednotlivců, skupin i dvojic. Mezi senio-
ry byli nejúspěšnější Francouzi a Rakušani s 
dvěma zlatými medailemi. 

I devátý měsíc letošního roku přinese 
řadu významných akcí. Jezdce reiningu čeká 
mistrovství ČR v Kozlovicích (7. – 8. 9.) a o dva 
týdny později pojedou o medaile vozatajové 
v Těšánkách a voltižéři ve Frenštátě. Vrcho-
lit bude seriál Českého skokového poháru. 
Frenštát hostí začátkem měsíce předposled-
ní kolo. Poslední kolo a velké fi nále se pak 
pojede v Martinicích od 18. do 22. 9. Global 
Champions zažije hned tři mítinky, a to v 
Římě, St. Tropez a New Yorku. V Lysé nad La-
bem se 20. – 22. 9. koná tradiční výstava Kůň, 
navštivte tam náš stánek!

Jiří Nesvačil junior. Foto Šárka Veinhauerová

Albertovská skupina. Foto Petr Videnka

Rudolf Doležal. Foto Zenon Kisza

Tým New York Empire. Foto Stefano Grasso / GCL

Ben Maher a Explosion. Foto Stefano Grasso / LGCT

Ange Guardian. Foto Bohumil Křižan

Tereza Czyžová devátá na 
MS juniorů ve voltiži

V Nebanicích závodily 
světové hvězdy spřežení London Knights ve vedení 

GCL. Seriál se chýlí ke konci

V opavské Velké ceně ČSP 
zvítězil Rudolf Doležal

Září ve znamení šampionátů, 
výstav i fi nále ČSP

Ange Guardian vyhrál kvalifi kaci 
do Velké pardubické
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Osmé kolo Českého skokového poháru 
hostila ve dnech 9. až 11. srpna Opava. Hlavní 
soutěží byla Kofola Velká cena, v které si pro 
nejvyšší počet bodů do žebříčku dojel Rudolf 
Doležal v sedle Quattra Centa. Druhé místo 
obsadil Ondřej Pospíšil na Einfachovi a tře-
tí skončil domácí Jiří Hruška s klisnou Oridou 
M. V čele bodování se stále drží Jan Štětina, 
který má na kontě 75 bodů a tři kola před 
koncem série má na dosah Velké fi nále pro 
čtyři nejlepší jezdce. Druhý je Rudolf Doležal 
před Janem Chýlem a Ondřejem Pospíšilem. 
V túře pro jezdce do 25 let nenašla v Opavě 
přemožitele Táňa Hatalová na klisně jménem 
Cateleya 15. Nejlepší juniorkou byla Natálie 
Kovářová s Contendrou S.


