
Inzertní web mediální skupiny EQUINET s  doménou www.jezdeckainzerce.cz 
oslavil v září již své druhé narozeniny. Za dva roky jím prošlo téměř 5000 in-
zerátů a zaregistrovalo se na něm cca 1300 uživatelů. Standardně je aktivních 
přes 800 inzerátů. Celá osmina inzerátů má přes 500 zhlédnutí, zhruba 2,5 % 
inzerátů má dokonce více jak 1000 uživatelů, kteří si je prohlédli a ty nejatrak-
tivnější přesahují 4000 zobrazení. Nejúspěšnější jsou nabídky koní na prodej, 
kterých je na webu přes dvě stě. Jsme rádi, že i tento náš projekt má úspěch!
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Sovová, Kovářová a Finsterle 
parkurovými mistryněmi

Premiéra CAI v Písečném 
nadchla jezdce i diváky

S tředočeské Zduchovice se staly ve 
dnech 14. až 18. srpna dějištěm mis-
trovství České republiky dětí a junio-

rů v parkurovém skákání. Celkem se rozdalo 
pět sad medailí. 

Všechny jednotlivce čekaly tříkolové sou-
těže. V  dětské kategorii se čtyři účastníci 
rozeskakovali o  medaile. Vítězkou se sta-
la Rozálie Sovová na Elle 1, stříbro bral Vik-
tor Skutecký s Jolly Jokerem a třetí skončila 
Emma Sophia Španko na Elis. Mezi mladší-
mi juniory rozhodovalo také rozeskaková-

První ročník mezinárodních vozatajských 
závodů Rhea Holding Cup CAI3* v  Píseč-
ném nad Dyjí se odehrál ve dnech 29. srp-
na až 1. září. Do areálu na rozhraní jižních 
Čech a  Moravy si našlo cestu hned něko-
lik špičkových evropských jezdců a  všichni 
hodnotili organizaci v  superlativech. Hvěz-
dou soutěže čtyřspřeží byl vedle členů ro-
diny Nesvačilových Maďar Jozsef Dobrovitz, 
který nakonec vyhrál stylem „star-cíl“. Dru-
hý dojel Jiří Nesvačil jr. a třetí byl jeho bra-
tr Radek. V kategorii párů zvítězil rakouský 
reprezentant Erwin Gillinger před Radkem 
Nesvačilem a  Němkou Kathrin Scheiter. 
V soutěži singlů dominovala Kanaďanka Ke-
lly Houtappels-Bruder. Přemožitele nenašla 
ani v jedné z disciplín. Druhé místo obsadila 
Laure Philippot z Belgie a třetí příčku získal 
Polák Bartolomiej Kwiatek.

 Miroslav Trunda vyhrál s  klisnou Trnka-
-Ruf soutěž CCI3*-S v běloruském Minsku 
(23. až 25. 8.). Navíc přidal skvělou třetí 

příčku v soutěži o úroveň vyšší, která byla bodova-
ná do olympijského žebříčku. V té sedlal osmiletou 
klisnu Shutterflyke. 

 Dva čeští vozatajové reprezentova-
li ve dnech 6. až 8. 9. Českou republi-
ky na mistrovství světa mladých koní 

v  Mezöhegyes (HUN). Michal Žák dojel s  pětiletým 
hřebcem Cody na skvělé 2. příčce. Daniel Bejr byl 
s šestiletým Generle Albuzou VII-13 pátý.  

 Vítězství v Grand Prix při CSI2* ve Wiener 
Neustadtu (AUT 25. 8.) vybojoval Aleš Opa-
trný v sedle hnědáka Forewera. V rozeska-

kování porazil dalších šest soupeřů. V týž den vyhrá-
la Sára Vingrálková s L´Amour Grand Prix pro juniory 
v Ciekocinku (POL). 

Radek Nesvačil. Foto Josef Malinovský

Rozálie Sovová na Elle 1. Foto Josef Malinovský

 V Luhmühlenu (GER) proběhlo od 30. 8. do 
1. 9. mistrovství Evropy seniorů ve všestran-
nosti. Zlato obhájila Němka Ingrid Klim-

ke v sedle valacha SAP Hale Bob OLD. Také týmovou 
soutěž ovládli Němci. Česká jezdkyně Eliška Opravilová 
soutěž nedokončila.  

 Anna Procházková, Zuzana Hradilová 
a Nikola Feherová se zúčastnily ME pony 
v drezuře. Konalo se v polské Strzegomi 

ve dnech 14. až 18. 8. Nejlépe si vedla Anna Procház-
ková v sedle poníka Nice Guy. Za svůj výkon v úvodní 
úloze dostala bezmála 70 %.  

 Janek Kroupa zajel senzační výsledek na 
mistrovství Evropy seniorů ve vytrvalos-
ti, které se konalo 17. 8. v Euston Parku 

v Anglii. Trasu dlouhou 160 km dokončil v sedle koně 
jménem Gazal V6 Hektor na 14. místě. Jejich průměr-
ná rychlost byla 17,61 km / hod. 

 Výborné 3. místo obsadil Miloslav Přího-
da s  koněm Ferreolus Lat při závodech 
klasifikovaných do olympijské kvalifika-

ce CCI4*-L v polských Sopotech (6. až 8. 9.). V soutěži 
CCI4*-S uspěl Miroslav Trunda s klisnou Shutterflyke. 
Dvojice brala 10. příčku.     

 Trojice členů rodiny Nesvačilových se 
zúčastnila mistrovství Evropy čtyřspře-
ží v Donaueschingenu (GER 15. až 18. 8.). 

Nejlépe si vedl Jiří Nesvačil jun., který dojel čtrnáctý. 
Jako tým pak skončili sedmí. Mistrem Evropy se stal 
Nizozemec Bram Chardon.  

 V neděli 11. 9. se v Praze – Velké Chuch-
li odehrál poslední z pěti klasických do-
stihů J&T Banka St. Leger na 2800 metrů. 

O neuvěřitelných deset délek před druhým Svenso-
nem zvítězil Ramssio v sedle s Janem Vernerem, a to 
ve čtvrtém nejrychlejším čase historie 2:56,7.

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

ní. Titul vybojovala Natálie Kovářová v sedle 
Chacco-To před druhou Terezou Svobodo-
vou s Cartagenou W. Bronz si odvážela Nyna 
Bartoňková s hřebcem Cradem von Wichen-
stein. Starší junioři bojovali rovněž až do ro-
zeskakování, mistryní se stala Sára Finster-
le na Elektře. Druhý skončil Daniel Pospěch 
v sedle koně Non Stop Novaequi a třetí mís-
to brala Kateřina Svěráková s klisnou Arven. 
V soutěži dětských družstev dominoval ce-
lek Prahy s číslem 1, juniorské týmové klání 
ovládli Středočeši 1.



Český skokový pohár má za sebou deset 
z jedenácti kol. Lídrem žebříčku je Jan Štěti-
na, který letos dosáhl hattricku. Po vítězství 
v Hradištku a Litomyšli si třetí triumf připsal 
v Ptýrově, když v  sobotu 24. srpna nenašel 
s  Gylordem S  přemožitele při nočním ská-
kání pod umělým osvětlením. Druhé místo 
bral Sergej Motygin na Dylanovi a  třetí do-
jel Ondřej Pospíšil s  hřebcem Einfachem. 
Prozatím poslední kolo se jelo ve Frenštátě 
(6. až 8. září). Hlavní soutěž tam ovládla Lucie 
Strnadlová s Carinou před Vladimírem Trete-
rou, jenž sedlal hnědáka Gangstera VD Nod-
develt. Třetí skončil Jan Chýle s Larou. V TOP4 
se drží za vedoucím jezdcem Rudolf Doležal, 
Jan Chýle a Lucie Strnadlová.

Řím hostil šestnácté kolo seriálu Glo-
bal Champions. To přineslo první triumf pro 
Pražské lvy v  roce 2019. V  ligové soutěži je 
reprezentovali Marco Kutscher (GER) a Ger-
co Schröder (NED), kteří nasbírali pět trest-
ných bodů. Vrcholem série bude GC PlayOffs, 
jež hostí Praha od 21. do 24. listopadu. Dvě 
kola před jejím konáním vedou v  žebříčku 
London Knights. Prague Lions vystoupali na 
devátou příčku. Grand Prix Říma ovládl už 
podruhé v sezoně Brit Ben Maher s Explosi-
onem W. Druhý dojel Marlon Módolo Zano-
telli (BRA) na VDL Edgarovi, který získal díky 
Maherovi vstupenku do speciální soutěže 
Super Grand Prix. Ta se pojede také v Praze 
a Maher už v ní svojí startovní pozici vybojo-
val v jednom z předchozích kol. 

Hned dvě zlaté medaile vybojoval Jonáš 
Bujnoch na mistrovství České republiky v rei-
ningu. V neděli 8. září si převzal v Kozlovicích 
nejcennější kov v kategorii seniorů, v níž nena-
šel přemožitele v sedle hřebce Mercedes Roos-
ter. Druhé místo obsadila Markéta Šteyerová na 
Smart Shine Witch a třetí skončila Klára Šalko-
vá s SK Chic N Shine. Jonáš Bujnoch dominoval 
také v kategorii juniorů, a to s klisnou SK Cash 
To Gun. Mistrem ČR mezi amatéry se stal Ka-
rel Paláček, který sedlal valacha BMS Texas Star 
a zlato v soutěži mládeže získala Klára Řeháč-
ková na BR Sparky Hollywood. Ve Futurity, jež 
se do MČR nehodnotí, nenašel přemožitele Pa-
vel Orel na koni Smartcruiningchic.

Od 19. do 24. srpna se v Rotterdamu (NED) 
odehrálo mistrovství Evropy ve skákání, dre-
zuře a  paradrezuře. Česká drezurní jezdky-
ně Libuše Mencke absolvovala se Syriem za-
hajovací Grand Prix a s 67,873 % obsadila 45. 
místo. Do dalších bojů tak nepostoupila. Zlato 
v Grand Prix Special i Freestyle získala Něm-
ka Isabell Werth na Belle Rose. Také týmové 
klání ovládli Němci. V paradrezuře jen těsně 
nepostoupila do druhého kola Anastasja Viš-
talová s Dominique, když zajela jedenáctý nej-
lepší výkon (68,536 %). Vladimír Votřel na Ro-
kosovi byl sedmnáctý. Skokovým šampionem  
se stal po pěti náročných parkurech Martin 
Fuchs (SUI) v sedle Clooneyho.  Zlato v druž-
stvech vybojovali Belgičani.

Desátý měsíc roku 2019 bude jen o něco 
málo klidnější, než byly měsíce předchozí. 
Poslední sady medailí pro mistry republiky 
se rozdají v Brně, kde se bude od 5. do 6. říj-
na konat MČR v paravoltiži. O stejném víken-
du můžete zamířit na Riders Games do Mar-
tinic u Březnice. O  týden později proběhne 
Grand Prix Jana Kutěje v Olomouci a také XIII. 
ročník Pražského skokového derby na Gab-
rielce. Nesmíme zapomenout na vrchol do-
stihové sezony Velkou pardubickou, jež se 
poběží 13. října. 

Jan Štětina. Foto Josef Malinovský

Isabell Werth. Foto FEI / Liz Gregg

Vítězný tým v drezuře. Foto Josef Malinovský

Ben Maher a Explosion W. Foto LGCT Stefano Grasso

Prague Lions v Římě. Foto GCL Stefano Grasso

Jonáš Bujnoch. Foto Lucie Parolková

Rotterdam zažil mistrovství 
Evropy s českou účastí

Štětina dosáhl hattricku 
v Českém skokovém poháru

Prague Lions si v Římě 
připsali první triumf v GCL

Mistrovství ČR pony hostily 
tradičně Zduchovice

Říjen odpočinek jezdcům 
nedopřeje

MČR v Kozlovicích přineslo 
Bujnochovi dva tituly
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MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY KONÍ

••• IV. ROČNÍK – ČÍSLO 09-10/2019 ••• MEDIÁLNÍ SKUPINA EQUINET ••• JEZDECKYZPRAVODAJ.CZ ••• JEZDCI.CZ ••• EQUITV.CZ ••• JEZDECKAINZERCE.CZ •••

Děti, které se věnují skokovému a drezur-
nímu pony sportu, závodí o mistrovské tituly 
pravidelně ve Zduchovicích. Letošní MČR se 
tam konalo od 21. do 25. srpna. Rozpis nabí-
dl dlouhou řadu kategorií, a to v obou disci-
plínách. V drezuře si nakonec zlato odvezly 
Viktorie Pospíšilíková, Michaela Podešvová, 
Zuzana Hradilová, Tereza Matoušková a Anna 
Procházková, která ovládla nejvyšší soutěž 
Master. V družstvech dominovali jezdci z Pra-
hy. Kombinovaný šampionát v jízdě na pony 
vyhrál Albert Písařík, stejně jako MČR nej-
mladších skokanů. Další tituly ve skákání vy-
bojovaly Magdalena Held, Anna Marie Vítko-
vá a Jana Táboříková. Týmové zlato putovalo 
do Zlínské oblasti a Jihočeské oblasti ČJF.


