
Jsme rádi, že jste se právě začetli do již čtyřicátého vydání Jezdeckého zpravo-
daje, který stručně shrnuje to nejdůležitější, co se za uplynulý měsíc odehrálo 
kolem koní. Neméně nás těší, že se z široké obliby těší i podstatně mladší pro-
jekt mediální skupiny EQUINET, a tím jsou Podcasty EquiTV. Za tři měsíce jsme 
pro vás natočili již více jak dvacet pět velkých audio rozhovorů, které jste se vel-
mi rychle naučili vyhledávat na adrese www.equiradio.cz. Nezapomeňte však ani 
na další náš projekt – začátkem prosince vychází opět stolní Jezdecký kalendář.
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Prague Lions uzavřeli základní 
část GCL na sedmém místě

Dostihová sezona 
skončila, šampiony  
jsou Florian a Novák

N a  začátku sezony byla představena 
šestičlenná sestava týmu Prague Li-
ons pro rok 2019. Pod vedením ma-

nažerky a trenérky Jessicy Kürten vstoupi-
li do ligové soutěže Anna Kellnerová, Gerco 
Schröder, Wilm Vermeir, Marco Kutscher, 
Marc Houtzager a Niels Bruynseels . 

Právě poslední dva jmenovaní jezdci vy-
stoupali na stupně vítězů už ve čtvrtém kole 
v Šanghaji (3. – 5. května), když dokončili sou-
těž GCL na 3. místě. Stejné umístění pak do-
kázali v  barvách družstva zopakovat ještě 

Závěrečným mítinkem v  Chuchle Areně 
Praha skončila v  sobotu 9. listopadu do-
stihová sezona. V  Pražském zimním favo-
ritovi se prosadil teprve podruhé startující 
hřebec Suprtupl pod žokejem Petrem Fore-
tem. Posledním jedničkovým vítězem sezo-
ny se stal už o dva týdny dříve Dominique, 
který ovládl Cenu prezidenta republiky. 
Šampionem rovinových jezdců je poprvé 
v  kariéře Adam Florian, který v Česku na-
sbíral 30 vítězství a udržel náskok tří bodů 
na druhého Jana Vernera. Třetí skončil loň-
ský šampion David Liška. Na překážkách se 
z druhého titulu raduje Marcel Novák, kte-
rý s 21 vítězstvími předstihl Jana Faltejska 
a  Jana Odložila. Nejúspěšnějšími trenéry 
roku 2019 jsou Helena Vocásková na rovině 
a Josef Váňa starší na překážkách. Zatímco 
šampioni převzali ceny už 9. listopadu, nej-
lepší dostihoví koně budou oceněni na Ga-
lavečeru českého turfu 18. ledna.

 Aleš Opatrný zaznamenal další skvělé 
umístění. V neděli 10. 11. se s hnědákem 
Forewerem probojoval do rozeskaková-

ní Grand Prix do 145 cm při CSI2* Wroclaw (POL). 
V rozhodující části pak vyhrál díky suverénně nej-
rychlejší čisté jízdě.  

 Čeští jezdci se zúčastnili ve dnech 24. – 27. 
10. závodů CDI v Zakrzowě (POL). V junior-
ské túře zazářila Eva Vavříková. Úvodní úlo-

hu vyhrála se Siracusou a s Belle Ennie dojela druhá. 
Ve freestylu pak obsadila se Siracusou 3. místo. V CDIP 
se dařilo Tereze Matouškové na Coelenhage‘s Las Vegas.  

 V Šamoríně (SVK) proběhly ve dnech 24. – 
27. 10. závody CSI. Sára Vingrálková uspěla 
v CSI2* Grand Prix do 145 cm, v níž dojela 

čtvrtá v sedle hřebce Kas-Sini. Ondřej Zvára nastou-
pil s Qiumerem do Velké ceny v rámci CSI4* a na pře-
kážkách do 155 cm obsadil v rozeskakování 11. místo. 

Marcel Novák. Foto: Václav Volf

Niels Bruynseels a Gancia de Muze. Foto Stefano Grasso / LGCT 

 Poslední říjnový víkend strávil český re-
prezentant ve všestrannosti Miroslav 
Trunda na mezinárodních závodech 

v Montelibretti (ITA). Dařilo se mu zejména v sou-
těži kategorie CCI3*-S. V  sedle sedmileté klisny 
Trnky-Ruf dokončil na 8. místě. 

 Dvojice českých skokových reprezen-
tantů uspěla ve Velké ceně Michalowic 
(POL, 27. 10.). Aleš Opatrný s valachem 

Forewerem zajel bezchybné rozeskakování a skon-
čil na 3. místě. Kamil Papoušek na koni Loki v roze-
skakování jednou chyboval a dojel šestý.  

 Světová chovatelská federace WBFSH vy-
dala žebříčky plemenných knih dle úspěš-
nosti v  sezoně 2019. Parkurovém sportu 

vládne holandský teplokrevník, stejně jako drezuře. 
Ve všestrannosti pak byl nejlepším plemenem po-
sledních dvanácti měsíců irský sportovní kůň.

 Česká jezdkyně Emma de Moussac se 
zúčastnila dvou kol halového Světové-
ho poháru 2019 / 2020. V Oslu předved-

la 20. 10. výborný výkon v Grand Prix World Cup, 
když v sedle klisny J.C.S. Chacco Dia dojela v roze-
skakování na 5. místě.  

 Velmi dobře se prezentovala česká jezd-
kyně Libuše Mencke při CDI3* v dánském 
Herningu (17. – 20. 10.). V Grand Prix brala se 

Syriem 15. místo. Rozhodčí jí ocenili známkou 65,565 %. 
O procento a půl vyšší hodnocení pak dostala za výkon 
v Grand Prix Special, což stačilo na 12. příčku.  

 České juniorky Sára Finsterle a  Tereza 
Svobodová okusily v neděli 27. 10. při zá-
vodech CSI Kronenberg (NED) atmosféru 

dekorování. Sára Finsterle dojela s Elektrou desátá 
při jednohvězdové GP do 135 cm. Tereza Svobodová 
s Britanií skončila šestá ve stočtyřicítce. 

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

v posledním kole v New Yorku (27. – 29. září), 
kde jejich tandem doplnit třetí účastník Mar-
co Kutscher. Vůbec nejlépe však vyšly Praž-
ským lvům závody v Římě o prvním zářijovém 
víkendu. Gerco Schröder a  Marco Kutscher 
tam vybojovali vítězství. Nejúspěšnějším jed-
notlivcem byl Niels Brunyseels, který se díky 
prvenství v Grand Prix Cannes dostal do Su-
per Grand Prix při pražském mítinku GC Play- 
Offs. V konečném bodování družstev uzavře-
ném po osmnácti kolech obsadili Prague Li-
ons sedmé místo.



Hala v Hradištku se stala od 8. do 10. lis-
topadu dějištěm výkonnostních zkoušek hřeb-
ců slovenského teplokrevníka. Šlo o závěr se-
dmdesátidenního testu, do něhož bylo v srpnu 
letošního roku po takzvaném předvýběru za-
řazeno celkem sedm tříletých nebo čtyřletých 
hřebců. Uspěli nakonec tři uchazeči. Nejvyšší 
hodnocení ze všech předvedených koní ob-
držel čtyřletý holštýnský hřebec Cornessini 
po Cornet Obolensky, který se účastnil v sekci 
skokových koní. Ze skokové sekce vzešel také 
licentovaný hřebec Cantinoso. Hnědák naroze-
ný v roce 2016 má ve svém původu otce Cano-
sa. Jediným zástupcem mezi drezurními koň-
mi byl čtyřletý Dreux, který ve výběru rovněž 
uspěl. Otcem tohoto hnědáka je De Niro.

V Norsku odstartoval v neděli 20. října par-
kurový Světový pohár 2019 / 2020 bodovaný 
do Západoevropské ligy FEI. První kolo v Oslu 
vyhrál mladý švýcarský reprezentant Bryan 
Balsiger, který v sedle bělouše Clouzet de Las-
sus porazil konkurenci ze světové elity. O tý-
den později se závodilo v Helsinkách ve Fin-
sku a pro premiérový triumf si tam dojel Brit 
Robert Whitaker na holštýnském valachovi 
jménem Catwalk. Třetí závod v Lyonu ovládl 
3. listopadu úřadující mistr Evropy Martin 
Fuchs (SUI) s Clooneyem. Prozatím poslední 
mítink proběhl v  italské Veroně (8. – 10. lis-
topadu) a v GP World Cup zvítězil Scott Brash 
(GBR) s klisnou Hello M´Lady. Žebříček Světo-
vého poháru WEL vede Steve Guerdat. 

Naposled mělo české jezdectví zastoupe-
ní na olympijských hrách v Číně v roce 2008. 
V  soutěži všestrannosti tam startoval Jaro-
slav Hatla s Karlou. O dvanáct let později, tedy 
v roce 2020, se možná dočkáme opět českých 
barev na olympiádě v  této náročné disciplí-
ně. Miloslav Příhoda se díky skvělé sezoně ocitl 
na postupové pozici na žebříčku. Bodování se 
uzavírá 31. prosince 2019, a šance, že český jez-
dec nakonec získá jízdenku do Tokia, jsou vel-
ké. Jeho čtyřnohým partnerem v kvalifi kacích 
a případně i pro start na hrách je holandský 
teplokrevník Ferreolus Lat, s nímž v rámci kva-
lifi kace zabodoval letos nejvíce na závodech 
CCI4* Sopotech a CCIO4* v Baborowku v Polsku. 

Halová část drezurního Světového poháru 
2019 / 2020 začala v dánském Herningu, kde 
se závodilo ve dnech 19. a 20. října. Zahajo-
vací úlohu Grand Prix stejně jako bodovanou 
Grand Prix Freestyle ovládla domácí jezdky-
ně Cathrine Dufour s  vestfálským ryzákem 
Bohemianem. Za první jízdu dostala přes 
83 %, volnou sestavu zajela ještě o pět pro-
cent lépe. Druhý závod hodnocený v  rámci 
World Cupu se odehrál v Lyonu (31. října až 
1. listopadu). Roli světové jedničky tam po-
tvrdila Němka Isabell Werth, když s Emiliem 
vyhrála volnou Grand Prix (87,090 %). V první 
soutěži jí dokázala porazit Charlotte Dujardin 
(GBR) na klisně Mount St.John Freestyle. 

Zima udeřila v plné síle a jezdecký sport 
se přesunul do hal. Živo však bude hlav-
ně v zahraničí, kde se rozběhla halová část 
Světového poháru. Parkurová špička se po-
tká ve španělské La Coruni (13. – 15. 12.) a do 
konce roku pak ještě v Londýně při Olympia 
Show a v Mechelenu při tradičním povánoč-
ním mítinku. V Londýně i Mechelenu se navíc 
představí i drezura a spřežení. Drezurní Wor-
ld Cup zažije také Salzburk (4. – 8. 12.) a vo-
zatajská elita zamíří i do Ženevy (12. – 15. 12.).

Cornessini. Foto Martina Cerhová

Cathrine Dufour. Foto Kristine Ulso Olsen / FEI

Boyd Exell. Foto Eric Knoll / FEI

Robert Whitaker. Foto Satu Pirinen / FEI

Martin Fuchs. Foto Eric Knoll / FEI

Miloslav Příhoda. Foto: Josef Malinovský

Dufour a Werth si připsaly 
první body v drezurním SP

Cornessini nejvýše hodnocen 
po 70denním testu CS V čele skokové série World 

Cup je Steve Guerdat

Exell suverénní v úvodu 
Světového poháru spřežení

Za sportem do hal. 
Živo bude hlavně v zahraničí

Miloslav Příhoda je krůček 
od účasti na OH v Tokiu

VYDAVATEL: Equinet s.r.o., Partyzánská 26/1546, 170 00 Praha 7, IČO: 291 53 000, REDAKCE: Martin Cáp, Josef Malinovský, Lucie Spiwoková, Pavlína Záhorová. AKTUÁLNÍ INFORMACE: www.jezdci.cz
JEZDECKÝ ZPRAVODAJ MŮŽETE ZDARMA STAHOVAT NA WWW.JEZDECKYZPRAVODAJ.CZ A DÁLE ŠÍŘIT JAKO CELEK V TIŠTĚNÉ NEBO ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. VYCHÁZÍ VŽDY V POLOVINĚ KAŽDÉHO MĚSÍCE!
NECHTE SI JEZDECKÝ ZPRAVODAJ PRAVIDELNĚ ZASÍLAT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA E-MAIL! STAČÍ SE ZAREGISTROVAT NA WWW.JEZDECKYZPRAVODAJ.CZ. ODBĚR MŮŽETE KDYKOLIV ODHLÁSIT!

..................................................................................................................................  PARTNEŘI 

........................................................................................................................................................
jezdci_zpravodaj_09_2016.indd   1 15/09/16   19:48

MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY KONÍ

••• IV. ROČNÍK – ČÍSLO 11-12/2019 ••• MEDIÁLNÍ SKUPINA EQUINET ••• JEZDECKYZPRAVODAJ.CZ ••• JEZDCI.CZ ••• EQUITV.CZ ••• JEZDECKAINZERCE.CZ •••

Deset nejlepších jezdců čtyřspřeží na světě 
se zapojilo do halové části Světového pohá-
ru 2019 / 2020. Prvenství bude v tomto roční-
ku obhajovat nizozemský reprezentant Bram 
Chardon. První kolo se konalo ve francouz-
ském Lyonu (2. a  3. listopadu). Obě soutěže 
úvodního závodu vyhrál fenomenální aus-
tralský jezdec Boyd Exell, který je několikaná-
sobným vítězem fi nále World Cupu. Podruhé 
se o body jelo 8. a 9. listopadu v Maastrichtu 
(NED). A opět tam dominoval Boyd Exell, který 
vyhrál páteční zahajovací soutěž i hlavní klání 
o den později. Australan je tak s dvěma výhra-
mi ve dvou závodech suverénním lídrem bo-
dování halového Světového poháru.


