
Nezadržitelně se blíží největší koňská událost v ČR. Galashow světového parkuru 
bude již podruhé hostit pražská O2 arena. Anna Kellnerová po zlomenině nohy 
při závodech GCL v Madridu věřila, že se stihne před Prague PlayOffs zotavit, ale 
soutěžní přestávku si nakonec musí prodloužit. Diváci ji však budou vídat možná 
ještě častěji, než kdyby byla v sedle svých koní. Rozhodla se totiž zhostit role am-
basadorky celé akce. My ve dnech 21. až 24. listopadu v libeňské hale určitě ne-
budeme chybět na webech Jezdci.cz a EquiTV.cz vám přineseme žhavé aktuality!
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Rudolf Doležal se stal 
potřetí vítězem finále ČSP

Velkou pardubickou 2019 
vyhrál Theophilos

V neděli 22. září  vyvrcholil v  Martini-
cích Český skokový pohár 2019. Před-
cházela tomu poslední pohárová Vel-

ká cena, jež byla na programu o den dříve. 
Martinice Group Velkou cenu ovládl Ser-

gej Motygin v sedle Dylana, ovšem postup do 
TOP4 pro velké finále si díky úspěchům v celé 
sezoně zajistili Jan Štětina, Jan Chýle, Rudolf 
Doležal a Lucie Strnadlová. Spolu s nimi se 
v  atraktivní nedělní soutěži střídali koně 
Guus S, Abdulah B, Quattro Cento a Carina. 
Skvělý výkon podal Rudolf Doležal, který ve 

Devítiletý Theophilos s  žokejem Josefem 
Bartošem zvítězili ve 129. Velké pardubic-
ké se Slavia pojišťovnou. Valach z tréninku 
Josefa Váni staršího o  délku a  čtvrt udo-
lal zvenčí útočícího Strettona, třetí doběhl 
Chicname de Cotte před Mazhilisem a Ange 
Guardianem. Theophilos běhá za Dostiho-
vý klub iSport – Váňa, který sdružuje přes 
120 členů. Pro Váňu je to jedenácté trenér-
ské vítězství ve vrcholu překážkové sezo-
ny, Bartoš triumfoval potřetí. Britský host 
Rathlin Rose přeskákal celý kurs, v  po-
sledním oblouku bojoval o  přední příčky, 
a nakonec doběhl šestý. Poslední dotova-
né místo získal Talent. Celkem dorazilo do 
cíle dvanáct z dvaceti startujících. Obhájce 
vítězství Tzigane Du Berlais spadl po kolizi 
za Taxisem, když po doskoku klopýtl o pa-
dajícího Ribelina. Na Taxisu skončily i šan-
ce Mahonyho a  francouzské akvizice stáje 
Pegas Beau Rochelais.

 Písek hostil finále skokového KMK (14. – 
15. 9.). Kategorii čtyřletých ovládli Cornessi-
ni (Ondřej Nágr) a Ashley de Talm (Jan Bu-

ben), mezi pětiletými zvítězili Cannor (Zdeněk Žíla) 
a Jimmy Jane (Jan Štětina) a v kategorii šestiletých vy-
hráli Ikares Karsit (Tereza Mücková) a Reiky (Jiří Hruška). 

 Josef Bartoš vybojoval vítězství v  Gran 
Premio Merano. Slavný překážkový do-
stih ovládl na L’Estranovi, kterého pro 

stáj Scuderia Aichner SRL trénuje Josef Váňa mladší. 
Bartoš získal jako první žokej Gran Premio Merano 
i Velkou pardubickou ve stejném roce.  

 Světového poháru CAI3*W v  maďarském 
Izsáku se na konci září zúčastnil úspěšný 
český reprezentant Radek Nesvačil se svým 

čtyřspřežím. V soutěži se postavil dalším čtrnácti sou-
peřům a v neděli 29. září si po třech zkouškách odve-
zl páté místo. 

Josef Bartoš a Theophilos. Foto Ivan Krejza

Rudolf Doležal a Quattro Cento. Foto Josef Malinovský

 Letošní MČR v paravoltiži se konalo v Brně 
ve dnech 5. a 6. 10. Tituly mistrů si odvez-
li Sebastian Lodin, Pavla Tetaurová, Petra 

Maláková, Daniela Widerová, Hana Šimečková, Eliška 
Čejková, Tereza Chmelařová, Veronika Písaříková, Ště-
pán Švarc a skupina JK Fany Hostěnice. 

 Sára Vingrálková se blýskla na MS mla-
dých koní v Lanakenu (BEL, 20. – 22. 9.). 
S šestiletým belgickým valachem Damoc-

lem From Second Life Z vyhrála v obrovské konku-
renci první kvalifikaci. Probojovala se do finále, kde 
skončila na celkové 31. příčce.  

 Hvězdný belgický žokej Christophe Sou-
millon se stal celkovým vítězem Evrop-
ského poháru žokejů v  Chuchle Areně 

Praha, další příčky obsadili Adrie de Vries a Eduardo 
Pedroza. Soumillon triumfoval v  sedle dvouletého 
Rateho a s kariérou se loučícího Wirelesse.

 Čeští jezdci se ve dnech 11. – 13. 10. zú-
častnili v  polské Strzegomi závodů ve 
všestrannosti CCI. Nejlépe si vedl Petr La-

cina, který ve dvouhvězdové úrovni dojel s Kimou-H 
na 22. místě. Závodilo se i na úrovní tří a čtyř hvězd, 
řada dvojic však skončila na obtížném krosu.   

 Početná ekipa vyrazila na CDI Fót (HUN, 
27. – 29. 9.). Napříč kategoriemi nejvíce zá-
řila Anna Procházková s  poníkem Nice 

Guy. V týmové úloze pony dojela druhá, v individuál-
ní úloze pak zvítězila. V závěrečném freestylu obsa-
dila 2. místo se známkou 68,286 %.  

 Ondřej Zvára má za sebou úspěšný vý-
jezd na CSI2* do Gorla Minore (ITA, 26. 
- 29. 9.). V  sedle Quimera-M se probo-

joval do rozeskakování Grand Prix s překážkami do 
145 centimetrů. Po druhé čisté jízdě nakonec obsadil  
5. příčku.

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

čtyřech jízdách ani jednou nezaváhal a stal 
se tak už potřetí v kariéře vítězem celé série. 
Druhá dojela Lucie Strnadlová, jež chybova-
la dvakrát. Třetí Jan Chýle dovezl 12 trestných 
bodů a Jan Štětina uzavřel výsledkovou listi-
nu s 20 trestnými body. Ve finále túry U25 ne-
našla přemožitele Anna Helebrantová na Epo 
VD Achterhoek. Finále juniorů vyhrála Linda 
Portychová s Nogalinou Z a v dětské katego-
rii uspěla Johana Laura Šebestová s Marca-
ntem. Nejlepší v Amateur Tour byla Daniela 
Kryspínová na koni Drossel Topas.



Frenštát pod Radhoštěm se stal ve 
dnech 20. – 22. září dějištěm mistrovství 
České republiky ve voltiži. O tituly se bojo-
valo v šesti kategoriích. Zlato v soutěži dvo-
jic získaly Adéla Kotolová a  Barbora Tráv-
níčková s  Landarem. Nejlepší juniorskou 
skupinou byli členové domácí tělovýchovné 
jednoty na koni Aladin. Mistryní republiky 
mezi juniorkami B se stala Klára Kyselá na 
Dominikovi a v kategorii A byla nejlepší Te-
reza Czyžová, jež za sestavu s Aladinem do-
stala vysoké hodnocení 8,015. Mezi seniory 
zazářil Jan Hablovič s Tymiánem. Rozhodčí 
mu udělili známku 8,031. Klasifi kována byla 
i soutěž družstev jednotlivců, v níž domino-
vali zástupci Frenštátu.

Základní část Global Champions 2019 je 
uzavřená. Předposlední kolo se konalo v St. 
Tropez (12. – 14. září) a v týmové soutěži tam 
zvítězili Madrid in Motion. Grand Prix ovládla 
Jessica Springsteen (USA) v sedle RMF Zeci-
lie a získala tak vstupenku do pražské GC Su-
per Grand Prix. O dva týdny později vyvrcho-
lil seriál v New Yorku. Velkou cenu vyhrál Ben 
Maher s Explosionem W a po roce obhájil ti-
tul šampiona LGCT. Mezi družstvy dominovali 
London Knights a obsadili první místo v žeb-
říčku ligy. Pražští lvi zakončili sezonu na sed-
mé příčce. Pozornost fanoušků se nyní upírá 
do Prahy, kde se 21. – 24. listopadu odehraje 
GC PlayOffs se soutěžemi Super Grand Prix 
a Super Cup. 

Už sedmý ročník Grand Prix Jana Kutěje, kte-
rá se v Olomouci jezdí jako memoriál této vý-
znamné osobnosti, se konal ve dnech 11. až 
13. října. Soutěž byla tradičně rozdělená do tří 
úrovní obtížnosti. V kategorii do 120 centimet-
rů se nejvíce dařilo Miloslavovi Příhodovi s va-
lachem Ferreolus Interkonix. Na překážkách 
o deset centimetrů vyšších nenašel přemoži-
tele Slovák Igor Šulek na koni Wavo Lampard. 
Nejvyšší obtížnost do 140 centimetrů zvlá-
dl nejlépe Vladimír Tretera, jenž s hnědákem 
Gangsterem VH Noddevelt vyhrál s dvěma nu-
lami v čase 39,15 sekundy. Za ním dojely Nikola 
Bielíková na valachovi Carthinjovi a Lucie Str-
nadlová s běloušem Fall River Blue.

Chuchle Arena Praha se v neděli 13. října 
rozloučila s parkurovou sezonou 2019. Posled-
ní skokovou soutěží byla Cena Eliota s překáž-
kami do 145 centimetrů. Do fi nále, které násle-
dovalo po základním kole, nastoupilo nakonec 
osm dvojic. Jen tři z nich dokázaly překonat 
oba kurzy bez zaváhání, přičemž nejrychlejší 
čas zaznamenal Ondřej Zvára v sedle plemen-
ného hřebce Quimera M. Druhé místo obsadil 
Matěj Kotalík s oldenburským valachem Sir Si-
dem, který byl o více než dvě sekundy poma-
lejší než vítěz. Třetí dojel s dvěma nulami Ond-
řej Nágr s hnědkou D.Amelusinou R22 a za ním 
skončil Ondřej Zvára s druhým ze svých svě-
řenců Chaccolanem.

S  přicházejícím podzimem se jezdecký 
sport přesouvá z venkovních kolbišť do hal. 
Evropská parkurová špička naskočí do série 
Světového poháru, jež se jezdí na nejvyšší 
pětihvězdové úrovni na různých místech sta-
rého kontinentu. Fanoušci v České republi-
ce za světovou elitou nemusí vážit dlouhou 
cestu. Pražská O2 arena se totiž už podru-
hé stane dějištěm Global Champions Prague 
PlayOffs, při níž budou v  Super Grand Prix 
a Super Cupu závodit ti nejlepší z nejlepších. 
Více o akci, jež proběhne od 21. do 24. listo-
padu, najdete na www.pragueplayoffs.com.

Jan Hablovič. Foto Petr Videnka
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Radek Nesvačil. Foto Jiří Bělohlav

Ben Maher. Foto LGCT / Stefano Grasso

Marc Houtzager. Foto GCL / Stefano Grasso

Vladimír Tretera. Foto Jan Andrash

Chuchle uzavřela skokovou 
sezonu Cenou Eliota

Czyžová a Hablovič zazářili 
na voltižním mistrovství ČR Brit Ben Maher obhájil 

titul šampiona v sérii LGCT

Vozatajové jeli v Těšánkách 
o mistrovské tituly 2019

O2 arena zažije podruhé 
galashow světového parkuru

Olomoucká Grand Prix 
Jana Kutěje letos posedmé
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Mistrovství České republiky spřežení hos-
tily ve dnech 20. – 22. září Těšánky na Kro-
měřížsku. Sady medailí si tam rozdělili vo-
zatajové ve čtyřech soutěžních kategoriích. 
Nejcennější kov v  soutěži párů pony zís-
kal Milan Kořínek, který dojel před Monikou 
Pospíšilovou a  Alešem Fialou. Zlato v  jed-
nospřeží získala Markéta Sedlinská, druhý 
skončil Ota Bareš a  třetí místo obsadil Li-
bor Kurka. Mezi jezdci dvojspřeží byl nepora-
zitelný Jaroslav Juráň mladší, stříbro bral Jo-
sef Drábek a bronz si odvezl Václav Coufalík. 
V královské kategorii čtyřspřeží vyhrál stylem 
start-cíl Radek Nesvačil před Jiřím Nesvači-
lem starším a Petrem Novákem. 


