
Rok 2019 je u konce a v Jezdeckém zpravodaji shrnujeme poslední významné udá-
losti s tímto letopočtem. Po více jak třech letech vydávání dvoustránkového bulletinu 
o koních a jezdectví jsme se rozhodli přistoupit ke změně. Od nové sezony bychom 
tak rádi Jezdecký zpravodaj přetransformovali do moderního newsletteru, který vám 
pravidelně nabídne výběr toho nejzajímavějšího z produkce mediální skupiny EQUI-
NET. Pokud nechcete o nic přijít, zaregistrujte svoji e-mailovou adresu na www.jez-
deckyzpravodaj.cz a vše podstatné se včas dozvíte. Děkujeme, že nás sledujete!
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Shanghai Swans vítězní  
ve finále GC Super Cupu 2019

Maherova senzační 
sezona. Vyhrál GC Super 
Grand Prix

Jedním ze dvou vrcholů Global Cham-
pions Prague PlayOffs 2019 byl Super 
Cup určený pro týmy, které se v sezoně 

účastnily ligových soutěží. Pražští lvi při 
tom nemohli chybět.  

Čtvrtfinále Super Cupu se v  pražské O2 
areně konalo ve čtvrtek 21. listopadu. K ob-
rovské radosti domácího publika postou-
pili do pátečního semifinále také Prague 
Lions, které v  úvodu reprezentovali Niels 
Bruynseels s klisnou Ganciou de Muze, Ger-
co Schröder na Glock‘s Cognac Champblanc 

Extrémně těžkou dvoukolovou soutěž GC 
Super Grand Prix určenou pro vítěze Vel-
kých cen Global Champions 2019 absolvo-
valo v  sobotu 23. listopadu v  rámci praž-
ského mítinku GC Prague PlayOffs osmnáct 
dvojic. Šampion letošní túry, britský jezdec 
Ben Maher s ryzákem Explosionem W, do-
kázal jako jediný překonat obě části sou-
těže s překážkami do 160 cm bez trestných 
bodů. Do druhého kola přitom nastupo-
val jako úplně poslední, čímž dostal divá-
ky v pražské O2 areně do varu. Na druhém 
místě skončil irský reprezentant Darragh 
Kenny s  hřebcem Balou du Reventon. Na 
překážkách nechyboval, dovezl v  součtu 
dva trestné body za překročení stanovené-
ho času. Třetí byl Švýcar Martin Fuchs, kte-
rý v sedle Clooneyho shodil jednu překáž-
ku a z jezdců se čtyřmi trestnými body byl 
nejrychlejší. 

 Úspěšný výjezd na CSI do Salzburku (6. 
– 8. 12.) mají za sebou čeští parkuroví 
reprezentanti. Laura Najmanová zazáři-

la v  kategorii dětí, Sofie Najmanová dojela druhá 
ve vyřazovací soutěži CSI4*. Aleš Opatrný zajel s Fo-
rewerem čistě kvalifikaci do GP do 150 cm.  

 Návštěvníky prestižních závodů CSI5* 
Longines Masters v Paříži zaujala česká 
jezdkyně Anna Marie Vítek. Dvanáctiletá 

reprezentantka vyhrála v zahajovací den 5. prosin-
ce parkur do 115 cm. O tři dny později brala s LVS 
Shelby druhé místo v CSI1* Grand Prix do 120 cm.  

 Martin Řezníček zakončil sezonu 2019 
během mezinárodních skokových závo-
dů CSI Kreuth. Řadu výborných umístění 

na dekorovaných pozicích dovršil v neděli 1. prosin-
ce v Grand Prix, ve které s klisnou Chanyou obsadil 
sedmé místo. 

Ben Maher a Explosion. Foto Kateřina Návojová

Shanghai Swans při vyhlášení GC Super Cupu. Foto Kateřina Návojová

 Dlouhodobě nejúspěšnější česká juni-
orka Eva Vavříková se zúčastnila kvalit-
ně obsazeného mítinku CDIJ v Cáchách 

(29. 11. – 1. 12.). Během pátečního programu absol-
vovala se Siracusou týmovou úlohu, za níž jí roz-
hodčí dali přes 69 %. To stačilo na devátou příčku. 

 Závody CSI v  Budapešti si ve dnech 29. 
11. až 1. 12. nenechali ujít čeští jezdci. Aleš 
Opatrný vyhrál s Dukatem páteční kvalifi-

kaci do Grand Prix do 140 cm. O den později pak ovlá-
dl s Forewerem soutěž do 145 cm. V Grand Prix se dru-
hou příčkou blýskla Natálie Roučková na Gateway W. 

 Značnou část sezony strávila juniorka 
Sára Vingrálková na mezinárodních zá-
vodech v zahraničí. Ve dnech 28. 11. až 1. 

12. se zúčastnila CSI4* v Poznani. S klisnou L´Amour 
tam dokázala překonat dva parkury do 140 cm bez 
trestných bodů. 

 Z  deseti účastníků soutěže Six Bars 
v rámci Longines Masters v Paříži (5. – 8. 
12.) překonali dva výšku 197 cm. Povedlo 

se to Nayelovi Nassarovi s koněm Can Can Della Ca-
ccia i Martinovi Fuchsovi na Silver Schine. Oba dva 
se podělili o prvenství.  

 V rámci GC Prague PlayOffs se od 21. do 
24. 11. konaly v pražské O2 areně závody 
kategorie CSI2*. Domácí zástupci nechy-

běli při dekorování většiny soutěží. V Grand Prix do 
145 cm byl nejlepším Čechem Sergej Motygin, který 
s Dylanem dojel třetí. 

 Česká jezdecká federace pořádá v sobo-
tu 25. 1. v Národním domě na pražských 
Vinohradech galavečer s  vyhlášením 

nejúspěšnějších jezdců a  koní sezony 2019. Kom-
pletní informace včetně prodeje vstupenek najdete 
na www.jezdeckygalavecer.cz.

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

a Marc Houtzager se Sterrehof‘s Calimerem. 
V pátek už Pražským lvům tolik štěstí nepřá-
lo. O jedinou sekundu v součtu dosažených 
časů jim utekl postup do finále. Postup ne-
vyšel ani horkým favoritům z  London Kni-
gths a St. Tropez Pirates. Plné zvratů a pře-
kvapení bylo i samotné finále. Rozhodovalo 
až druhé kolo, které na výsluní posunulo 
členy Shanghai Swans. Ty zastupovali Daniel 
Deusser, Pius Schwizer a Peder Fredricson. 
Druzí skončili Monaco Aces a třetí místo ob-
sadili Madrid in Motion. 



Ve Stuttgartu se ve dnech 14. – 17. listo-
padu konalo třetí kolo Světového poháru 
v drezuře bodovaného do žebříčku Západo-
evropské ligy FEI. V zahajovací Grand Prix vy-
hrála aktuálně nejlepší jezdkyně světa Isa-
bell Werth (GER) v  sedle klisny Weihlegold. 
Ve freestylu ji však o více než procento po-
razila její krajanka Jessica von Bredow-Wer-
ndl na TSF Daleře BB (88,440 %). O dva týd-
ny později ovládla v Madridu obě úlohy další 
německá jezdkyně Dorothee Schneider se 
Sammy Davisem jr. V Salzburku (7. - 8. pro-
since) vyhrála obě soutěže opět Němka Isa-
bell Werth. Tentokrát sedlala Emilia, a ve vol-
né úloze Grand Prix dostala bezmála 86 %.

Mezinárodní sezonu otevřou 16. – 19. 4. 
tradičně závody spřežení CAI Kladruby. Par-
kurové CSIO pro mladé kategorie se odehra-
je o týden později ve Zduchovicích. Kozlovice 
zažijí 1. 5. reiningové CRI a poslední víkend 
v květnu bude v pražské Chuchli patřit sko-
kanům. První sobota v červnu nabídne vytr-
valecké CEI v Budislavicích. Hned tři význam-
né mítinky se odehrají od 17. do 21. 6: Světový 
pohár CSI v Olomouci a CDI v Brně a nově 
také military závody CCI v  Borové. Začá-
tek července nabídne vozatajský World Cup 
v Nebanicích, 7. 8. se pojede CEI ve Slavošově 
a konec září nabídne CAI Písečné. Ve dnech 
19. – 22. 11. čeká v pražské O2 areně fanouš-
ky PPO CSI. 

Rok 2020 přinese deset závodů mistrov-
ství České republiky. O první tituly pojedou 
vytrvalci v Budislavicích (5. – 6. 6.). MČR v dre-
zuře a paradrezuře se odehraje v Olomou-
ci 8. – 12. 7., Martinice budou hostit skokové 
seniory a jezdce U25 (16. – 19. 7.) a zástupci 
všestrannosti vyrazí do Borové (31. 7. – 2. 8.). 
V pražské Chuchli proběhne skokový šampi-
onát dětí a juniorů (6. – 9. 8.) a o dva týdny 
později se koná MČR pony ve Zduchovicích. 
Ve dnech 5. – 6. 9. se pojede o reiningové me-
daile v Kozlovicích. Za týden nato se v Heř-
manově Městci rozdají tituly vozatajům a dal-
ší víkend bude patřit v Tlumačově voltiži. Sérii 
MČR uzavře paravoltiž v Praze (3. – 4. 10.).

Listopad přinesl další dva halové závo-
dy CSI5*-W zařazené do bodování Světové-
ho poháru Západoevropské ligy FEI. V nedě-
li 17. listopadu se závodilo v  soutěži Grand 
Prix World Cup ve Stuttgartu. Pro první místo 
a nejvyšší počet bodů si tam dojel belgický 
reprezentant Pieter Devos v sedle čtrnáctile-
tého holandského valacha Aparta. O dva týd-
ny později se konal další mítink v Madridu. 
Tam vybojoval vítězství v hlavní soutěži Ně-
mec Marcus Ehning, který sedlal francouz-
ského ryzáka Pret A Tout. Po šesti závodech 
hodnocených do seriálu World Cupu je v čele 
žebříčku Pieter Devos z Belgie. V těsném zá-
věsu za ním jsou Švýcar Steve Guerdat a brit-
ský jezdec Scott Brash.

Vozatajský ZJP ČJF odstartuje v  Hradišt-
ku (1. 2.), jezdci spřežení se pak přesunou do 
Tlumačova (15. 2.) a  v  sobotu 29. 2. se sje-
dou do areálu VFU v Brně. Poslední mítink 
se uskuteční 15. 3. opět v Tlumačově. Skokani 
budou poprvé závodit ve Zduchovicích (9. 2.), 
druhé kolo se odehraje v Královicích (22. 2.) 
a tamtéž se vrátí i v neděli 8. 3., kdy bude na 
programu třetí skokové kolo. Dějištěm toho 
čtvrtého se stane Tlumačov v  sobotu 14. 3. 
Seriál vyvrcholí ve dnech 20. až 22. 3. při Jez-
deckém festivalu v Královicích.

Jessica von Bredow-Werndl. Foto FEI Lukasz Kowalski

Pieter Devos a Apart. Foto FEI Lukasz Kowalski

Boyd Exell. Foto FEI Lukasz Kowalski

CSI poprvé v Chuchli. Foto Josef Malinovský

V Borové proběhne CCI. Foto Šárka Votavová

Sezonu MČR uzavře voltiž. Foto Kateřina Návojová

Skokový SP má další dva 
vítěze: Devose a Ehninga

Němky vládnou Světovému 
poháru WEL v drezuře Dvanáctkrát MZ 

v Česku v roce 2020

Exell proplouvá vítězně 
Světovým pohárem spřežení

Zimní jezdecký pohár 2020 
vyvrcholí v Královicích 

Sezona 2020 
přinese desatero MČR
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Další tři kola halového Světového poháru 
čtyřspřeží se konala během listopadu. Svou 
pozici lídra v bodování série 2019 / 2020 si 
upevnil australský reprezentant Boyd Exell. 
Ten po prvních dvou kolech v Maastrichtu 
a Lyonu vyhrál také při CAI-W ve Stuttgartu, 
kde se závodilo ve dnech 14. až 17. listopadu. 
Obě vypsané soutěže ovládl i  na přelomu 
listopadu a  prosince ve Stockholmu. Sou-
běžně se stockholmským mítinkem se kona-
ly další závody CAI-W, a to v Budapešti. Tam 
sice v úvodní soutěži zvítězil Bram Chardon 
(NED), v  rozhodující jízdě si však lépe vedl 
jeho otec Ijsbrand Chardon a vybojoval tak 
plný počet bodů. 


