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MČR ve voltiži   

Zcela zaplněná hala hřebčína Albertovec sledovala 6. až 8. července mistrovství 
České republiky ve voltiži. 

Vítězství slavil Hablovič na koni Kuzma s 
celkovým výsledkem 6,756 bodu, oficiálně 
však nemohl být českým mistrem vyhlášen, 
protože se závodu nezúčastnili alespoň tři 
závodníci, jak požadují pravidla. 

V dalších kategoriích už se tituly rozdávaly. 
Mezi juniorkami A zvítězila Tereza Czyžová 
na Aladinovi 5 s hodnocením 7,289. „ Letos 
vyhrává všude, kam přijede,“ komentovala 
Andrea Videnková, předsedkyně voltižní 
komise České jezdecké federace a 
připomněla třeba skvělý triumf při 
květnových závodech CVI2* v Budapešti.  

Mezi juniorkami B vládla Adéla Kotolová 
(6,518), jež pak s Terezou Viktorinovou 
zvítězila i v kategorii dvojic (5,872). Soutěž 
juniorských družstev jednotlivců vyhrál tým 
Albertovec 1 ve složení Kateřina Kocurová, 
Vanessa Krištofová a Lucie Kubíková 
(6,509). 

Foto: Petr Videnka 

 
MČR ve všestrannosti 

Českým mistrem ve všestrannosti se stal v Pardubicích ve dnech 19. až 22. července   
počtvrté v kariéře Robert Pokorný, jenž sváděl napínavý souboj s Miloslavem 
Příhodou, po krosu nad ním v sedle Floor vedl o jediný bod. Do závěrečného parkuru 
pak obhájce prvenství v neděli vůbec nenastoupil, a ztratil tak naděje na završení 
mistrovského hattricku. 

Pokorný šel do vedení hned po drezurách a udržel jej až do konce šampionátu. 
Dějištěm mistrovství bylo pardubické závodiště, v jehož atraktivních kulisách, kde se 
běhá i dostihová Velká pardubická, se šampionát konal už potřetí v řadě. Stříbro si 
nakonec připsala Miriam Záveská s Expectancy Lucy a bronz stejně jako před rokem 
Petr Myška na Oboras Shut It Out. 

Co se nepovedlo Příhodovi, to dokázala Eliška Orctová mezi mladými jezdci, kde 
dosáhla na třetí titul v řadě. V sedle koně Westwinds Diego vedla hned od úvodní  
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drezury, druhé místo nakonec obsadila Šárka Votavová se Zylo a třetí Vladimíra 
Pechanová s Rose-P. 

 

Foto: FB Dostihový spolek Pardubice 
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MČR spřežení 

Vozatajové usilovali o tituly v Semicích 20. až 
22. července. Soutěž čtyřspřeží opanoval 
Jaroslav Juráň junior, který byl nejlepší ve 
všech třech zkouškách a obhájil tak loňské 
prvenství. Druhý skončil Jiří Nesvačil senior a 
třetí Milan Domes.  

Dvojspřežím kraloval Josef Drábek, kterému 
se rovněž dařilo v drezuře, maratonu i v 
parkuru a umístil se tak před Václavem 
Coufalíkem a Jaroslavem Kohoutem juniorem. 

Drama naopak nabídl závod jednospřeží. Do 
závěrečné části šel z prvního místa Libor 
Kurka, jenže chyba na úplně poslední překážce parkuru ho odsunula dokonce až na 
třetí místo. Z vítězství se tak radoval Jiří Koníř, stříbrem se ozdobila Markéta 
Sedlinská. 

Foto: Pavel Mareček
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MČR ve skocích seniorů a mladých jezdců 
Dramatickou podívanou nabídlo mistrovství České republiky v parkurovém skákání, 
které hostil areál ve Zduchovicích ve dnech 25. až 29. července. Titul obhájila 
Zuzana Zelinková, když v rozeskakování připravila Sergeie Motyguina o zlato chyba 
na poslední překážce. 

Mezi mladými jezdci se z titulu radovala Kateřina Kučerová v sedle koně Anabel vant 
Kathof, jež zvládla všechna tři kola bezchybně. Druhá skončila Anna Held s Cara Mia 
a třetí Kateřina Tomanová na Chacco Gold. 

V kategorii žen brala zlato Iva Holíková s Normanem, stříbro si vyjela Nicola 
Grünthalová v sedle koně Careful Z a bronz Lucie Strnadlová s Fall River Blue VDL. 

Soutěži pro mladé sedmi a osmileté koně kraloval Jan Chýle s Cimburou před 
Zuzanou Zelinkovou s Lintem a Filipem Doležalem v sedle Coup de Coeur GP 
Madame Z. 

Klání družstev patřilo středočeskému týmu s číslem 1 ve složení Andrea Halíková 
(Omard Lottie), Iva Holíková (Douglas-S), Denisa Vegrichtová (Titan) a Sofie 
Najmanová (Princess). 

Foto: Tomáš Holcbecher 
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MČR ve skocích v kategoriích juniorů a dětí 

Týden po šampionátu seniorů a mladých jezdců soupeřili o domácí mistrovské tituly v 
parkurovém skákání starší i mladší junioři a rovněž děti. Areál v Martinicích viděl 
výtečné výkony a napínavé souboje. 

Závěrečné dějství zvládly bez trestných bodů dvě jezdkyně – Sára Finsterle na 
Elektře 3 a Michaela Rodová s Cartanem K. Rozhodnout mezi nimi tak muselo 
rozeskakování, které rovněž obě absolvovaly bezchybně, díky lepšímu času se 
nakonec z výhry radovala Sára Finsterle. 

Rozeskakování tří bezchybných jezdkyň určilo pořadí na stupních vítězů v kategorii 
mladších juniorů. Jen Tereza Jakubcová s Acobatou-T ho projela čistě a brala zlato. 
V soutěži dětí si před závěrečným kolem držela čistý štít trojice jezdců, ale pouze 
Aneta Červená se Sandrinou nezaváhala ani ve třetím díle klání, a stala se tak 
českou šampionkou. V týmových soutěžích braly tituly mezi juniory družstvo 
Plzeňska (Tereza Jakubcová, Daniel Pospěch, Sofie Nosková a Michaela Rodová) a 
v kategorii dětí Praha (Isabella Held, Emma Sophia Španko, Viktor Skutecký a Sára 
Dvořáková).  

Foto: Zenon Kisza 
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MČR v drezuře a paradrezuře 

O mistrovské tituly v drezuře a paradrezuře se 15. až 19. srpna bojovalo v 
Královicích. Domácí šampionkou pro rok 2018 se po suverénním výkonu stala Libuše 
Mencke. V Královicích si pro zlato dokráčela přesvědčivým způsobem. V soutěži 
vedla od prvního kola a v sedle Sýria 2 nenašla přemožitele ani v závěrečném küru. 

V malé rundě se z vítězství radovala Ida Vavříková s Fürst Romantico před Kamilou 
Kotyzovou na Radule a Michalem Knoflíčkem v sedle Zun Light VDL. 

Titul v kategorii mladých jezdců slavila Anežka Zajícová v sedle Stasii EG, mezi 
staršími juniory vyhrála Laura Lišková na Wormanovi, mezi mladšími Eva Vavříková 
se Siracusou a dětem vládla Karolína Wiesnerová a Zafira 3. Soutěž družstev 
skončila triumfem týmu Jižní Moravy ve složení Markéta Vášová, Michal Knoflíček, 
Zdenka Tóth Skripová a Kamila Kociánová. 

 
Foto: Jan Matuška 

 

V paradrezuře potvrdila v kategorii Grade I roli favoritky Anastasja Vištalová s 
Dominique, v soutěži nezařazených zvítězila Zuzana Fialová na Larinovi. 
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Foto: Tomáš Holcbecher 

 

MČR pony v drezuře a skocích 

O mistrovské tituly bojovali v závěru srpna jezdci na pony v drezuře a v parkurovém 
skákání. Diváci v areálu ve Zduchovicích viděli ve dnech 22. až 26. srpna výtečné 
výkony nadějí českého jezdeckého sportu. Jedním z mnoha příkladů je Klára 
Hlaváčková. Ač teprve desetiletá, startovala ve skoku ve vyšší věkové skupině (11 – 
13 let) a získala medaile v A i B kategorii. Navíc se představila také v drezuře.  

Velké oblibě se ve Zduchovicích těšily také soutěže družstev ve skocích. „Zavedli 
jsme je loni poprvé a rychle se staly velice populární. Jsou to divácky i jezdecky 
hodně atraktivní závody, navíc u dětí podporují týmového ducha a motivují je k ještě 
lepším výkonům,“ řekla Jana Rosická, předsedkyně pony komise České jezdecké 
federace. 
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Foto: Jan Matuška 

 

MČR ve vytrvalosti 

Také v jezdecké vytrvalosti znají pro rok 2018 držitele medailí. V severočeském 
Slavošově se 25. srpna rozdávaly mistrovské tituly. V kategorii mladých jezdců a 
juniorů se radovala Lucie Sedláková s AE Egyptian Hakeem Ox, když se o jejím 
prvenství před Kateřinou Suchou na koni Licia Ferra rozhodlo na 
osmdesátikilometrové trati až v závěrečných stovkách metrů. V seniorské kategorii 
triumfovala Michaela Jakešová s Pretorií Symphonie, když kromě ní dokončila závod 
na 120 kilometrů z celého startovního pole už jen Veronika Myslivečková na 
Felskinovi.  
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Foto: Josef Malinovský 

 

MČR v reiningu 

Vláda Lukáše Brůčka na domácí reiningové scéně pokračuje. Čtyřiatřicetiletý 
závodník opanoval potřetí v řadě český šampionát v této atraktivní disciplíně 
westernového ježdění na koni. 

Brůček o víkendu 8. až 
9. září v Kozlovicích 
podruhé obhájil titul v 
kategorii Senior 
(šestiletí a starší koně), 
když v sedle Top Sail 
Popa porazil Pavla Orla 
se Star One Gunem. V 
mládežnické kategorii 
triumfovala na 
domácím mistrovství 
Radka Paverová s SK 
Whizchic,mezi amatéry 
se radovala Martina 
Lissová v sedle HH 

Golden Shiner. 

Foto: Josef Malinovský 
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MČR v paravoltiži 

Seriál domácích šampionátů v jezdeckých disciplínách završilo o víkendu 6. až 7. 
října už tradičně mistrovství České republiky v paravoltiži. A v Brně byly opět k vidění 
obdivuhodné výkony. Šampionátu se zúčastnil rekordní počet 42 jezdců. V kategorii 
MH zvítězil mezi muži Štěpán Švarc z TJ Orion Praha, jenž se jako jediný 
v hodnocení přehoupl přes sedm bodů (7,32), ženám pak vládla Hana Šimečková 
z TJJ Lucky Drásov, jež získala 6,90 bodu. Ve smíšené kategorii LH se radovala 
Eliška Čejková z JK Počin, která obdržela 7,11 bodu. Rovněž kategorie TH1 a TH2 
byly smíšené a zlato slavily Veronika Písaříková (7,41), resp. Pavla Tetaurová (6,42), 
obě z Orionu. Písaříková a Švarc pak společně vyhráli i kategorii dvojic (8,63), a 
stejně jako před rokem si tak připsali hned dva mistrovské tituly. 

 

 

Foto: Vendula Titěrová 


